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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อหลักสตูร  

ภาษาไทย       : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science in Information Technology  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ช่ือยอ (ภาษาไทย)      : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)  
ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)  

3.  วิชาเอก 

ไมม ี

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 127  หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 

5.2  ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
 

5.3  ภาษาที่ใช  
ภาษาไทย และเอกสารประกอบการสอนและตําราภาษาไทย/อังกฤษ 
 

5.4  การรับเขาศึกษา  
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 

5.5  ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน  
 ไมม ี
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5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 
 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม                      

ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
 ไดรับการอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ

ประชุม นัดพิเศษ  เมื่อวันที ่17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2561 (หลังเปดสอน 2 ป)  

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศกึษา 

8.1 เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
8.2 นักเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.3 นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร 
8.4 นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
8.5 ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 
8.6 นักพัฒนาเว็บไซต 
8.7 ผูประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.8 นักแอนิเมชัน  
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9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน พ.ศ. 

1 นางนลินี   อินทมะโน 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร    

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2548 
2539 

 

2 นายอํานาจ ทองขาว 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 
 

ค.อ.บ. 

Information 
Systems 
Intelligent 
Knowledge-Based 
Systems  
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

The University of 
Manchester, UK 
University Utara, 
Malaysia 
 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร  

2554 
 

2545 
 
 

2538 
 
 

3 นางพิกุล สมจิตต 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.อ.ม. 
 

ค.บ. 
อ.ว.ท. 

คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอรศึกษา 
คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2546 
 

2534 
2532 

 

4 นายเสรี  ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2549 
 

2542 
 

5 นางสาวดินาถ  หลําสุบ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย วท.ม. 
 

สศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

2550 
 

2546 
 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

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

ไดกลาวถึงบริบทการปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การใชเทคโนโลยีผสมผสานระหวาง Information 
Technology กับ Operational Technology ประกอบกับการเปดเขตการคาเสรี  โดยไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาในสวนของการสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจดิจิทัล การอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการวิจัยและการ
ใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู และเพ่ือการจัดการศึกษา อีกทั้งยังมีโครงการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดน สําหรับภาคใตในระยะแรกคือพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ซึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนการทาทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ
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ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม อีกทั้งยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูความเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ย่ังยืนไดใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ และผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได จําเปนตองใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิตและเพ่ือเปนการสรางความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ไดกําหนดแนวทางใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจพัฒนาความรวมมือในการพัฒนา
บุคลากรรวมกัน และเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับในระดับสากล ปจจุบันประเทศไทยมีผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรู ความสามารถดานน้ีจํานวนมากแตยัง
ไมเพียงพอกับความตองการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรที่มีทักษะสูงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และการใช

คอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ 
ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปน
อยางมาก ทั้งน้ีจําเปนจะตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความเขาใจใน
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยช้ีนําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงน้ี
เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

กรรมการหลักสูตรไดดําเนินการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศดวยการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวโนมความตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 2) ศึกษาแนวโนมความตองการใชบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานหรือสถาบันที่เก่ียวของ
กับหลักสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
79 คน จํานวน 14 แหง และผูใชบัณฑิตจากหนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน 
จํานวน 21 คน เครื่องมือที่ใชการวิจัยเปนแบบสอบถามประมาณคาเปนการวิเคราะหถึงระดับความพึงพอใจ
และความมั่นใจของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการทางสถิติเชิงคุณภาพในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปดังน้ี 1) ปจจัยสําคัญที่สุดที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตรน้ีความสนใจที่จะ
เรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมีความมั่นใจวาเรียนหลักสูตรน้ีแลวสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได คิดเปนคาเฉลี่ย 4.18 รองลงมามีความมั่นใจวาเรียนหลักสูตรน้ีแลวสามารถนําไปประกอบ
อาชีพในอนาคตได คิดเปนคาเฉลี่ย 4.15 2) ผูใชบัณฑิตคิดวาการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความ
เหมาะสม คิดเปน รอยละ 95.2. และมีความตองการรับบัณฑิตในสาขาน้ีเขาปฏิบัติงานคิดเปน รอยละ 90.5   

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง

รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขัน
ทางธุรกิจคอมพิวเตอรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้ง
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ดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคมในระดับทองถิ่น
และระดับมหัพภาค โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม นําความรูมุงสูการพัฒนาทองถิ่น 
สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ที่จัดการศึกษาหลากหลายเพ่ือผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพ โดยผลิตบัณฑิตใหมี
ความรู  มีคุณภาพ สามารถประกอบวิชาชีพได มีคุณธรรมจริยธรรม รักและหวงแหนทองถิ่น และสงเสริม
นักศึกษาใหมีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูตลอดชีวิต และปรับตัวใหสามารถใชชีวิตในพหุสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีความสุข เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและเปนไป
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีการใชงานกันอยางแพรหลาย ซึ่งอาจสงผลให
พฤติกรรม และคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร สังคมและ
วัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคา และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

13.  ความสัมพันธกับหลักสตูรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1   กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต มี 3 กลุมวิชา ไดแก 
 (1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 (3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาแกน รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต และกลุมวิชา
วิทยาการจัดการ รายวิชาการสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 3 หนวยกิต   
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหโปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรน้ี นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนไดตามความ
สนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.3 การบริหารจัดการ  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูสอน อาจารยผูแทนจากในคณะอ่ืนที่

เก่ียวของ และนักศึกษา ในการพิจารณารายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต 
 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร   
เปนศาสตรที่ใหผูเรียนไดเรียนรู ครอบคลุมเน้ือหาดานโครงสรางพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ การ

ประยุกตใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เทคโนโลยีเว็บ และวิธีการทางซอฟตแวร เนนให
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  มีทักษะชีวิต และกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ
และแกปญหาไดอยางเหมาะสม  เกิดความชํานาญการในวิชาชีพ โดยผานกระบวนการฝกประสบการณ
ภาคสนามและการทําโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปใชสนับสนุนในงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทักษะชีวิตในวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

2. แผนพัฒนาปรบัปรุง  
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 4 ป 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1. ปรับปรุงหลักสตูรเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีมาตรฐานไม
ตํ่ากวาที่ สกอ. กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล (ACM/IEEE) 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่าํเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. ราย งาน ผลการป ระ เมิ น

หลักสูตร 

2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห
สอดคลองกับความตองการ
ของภาครัฐบาล เอกชน และ
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ค ว า ม คิ ด เห็ น  คํ า แ น ะ นํ า  จ า ก
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ ศิษยเกา 

2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต อ งก ารขอ งผู ป ระกอบ การด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รายงานการวิพากษหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภาครัฐบาลและเอกชน 

3. ค วาม พึ งพ อ ใจ ใน ทั ก ษ ะ 
ความรู ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
3. การสงเสริมการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรูแกอาจารยผูสอน 

เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

3. สงเสริมใหมีการประเมินผลที่เนนการ
พัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เนน
พัฒนาทักษะการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 

1. จัดกิ จกรรมอบรมเพ่ิม พูน
ทักษะแกอาจารยผูสอน 

2. ผ ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ล ะ
ประสิท ธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่ เนนผู เรียน
เปนสําคัญ 

3. จํ าน วน ราย วิ ช าที่ ใช ก า ร
ประเมินผลที่เนนพัฒนาการ
ของผูเรียน 

4. ผลการประเมินการมีสวนรวม
ของผู เรียน ในการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของทางคณะ 

4. การพัฒนาทักษะการ สอน/
การประเมินผลของอาจารย 
ตามผลการเรียนรูทั้ ง 5 ดาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
ระ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ส าข า
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยที่เนน
การสอนดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู 
ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผล
การเรียนรูทั้ง 5 ดาน 

2. ระ ดับความ พึ งพอใจของ
นักศึกษาตอทักษะการสอน
ของอาจารยที่มุงใหเกิดการ
เรียนรูทักษะทั้ง 5 ดาน 

5. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน บริการวิชาการ 
และการวิจัย 

สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ
สอน ให ทํ างานบริการวิชาการแก
องคกรภายนอกและการวิจัย 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร 

2. จํ านวนผลงาน วิจั ย ใน ช้ัน
เรียน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 หมวด 2 ระบบการศึกษา 
(ภาคผนวก ก) 

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ไมมี 
 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
 

2.1  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   

2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ
แผนการเรียนคณิตศาสตร-อังกฤษ 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเขาศึกษา 

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1  ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 
2.3.2  ความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรไมเพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 

2.3.3  นักเรียนมักขาดทักษะดานภาษาไทย 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
จัดโครงการหรือกิจกรรมการปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา มีการเรียนการ

สอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร และดานภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดใหมีอาจารยที่
ปรึกษาแกนักศึกษาในสาขาวิชา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ระดับชัน้ป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปที่ 2 - 80 80 80 80 

ช้ันปที่ 3 - - 80 80 80 

ช้ันปที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จํานวนนักศึกษาคาดวาสาํเร็จ

การศึกษา 
- - - 80 80 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน    
  ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
1. งบประมาณเงินรายได      
 - คา FTES ตอป 46.67 100.00 180.00 215.56 215.56 
 - คาหัวจริงตอป 2,025.00 2,065.28 2,158.33 2,111.81 2,111.81 
 - จํานวนนักศึกษา ปริญญาตร ี 80 160 240 320 320 

รวม 162,000.00 330,444.44 518,000.00 675,777.78 675,777.78 
2. งบประมาณรายจาย      
 - คาหัวจริงตอป 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
 - จํานวนนักศึกษา ปริญญาตร ี 80 160 240 320 320 

รวม 240,000.00 480,000.00 720,000.00 960,000.00 960,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 402,000.00 810,444.44 1,238,000.00 1,635,777.78 1,635,777.78 

 

2.7  ระบบการศึกษา  

    แบบช้ันเรียน 
    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ให เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียน และการ 
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

      3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  127  หนวยกิต 
 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
    โครงสรางหลักสูตร  แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 
      

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร   ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  บังคับเรียน 9 หนวยกิต 

            เลือกเรียน   ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

  บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

            เลือกเรียน   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 68 หนวยกิต 

        บังคับเรียน 50 หนวยกิต 

        เลือกเรียน                                        ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 3 หนวยกิต 

 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 3.1.3  รายวิชา 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
   

      1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไมนอยกวา 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  

 GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
 English at Work  
   

              เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
   

GEL0301 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Indonesian for Communication  

GEL0303 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  

       1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
   

              บังคับเรียน 3 หนวยกิต 
  

GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 
 Songkhla Lake Basin Living  
   
 

              เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religions  

GEH0403 มนุษยกบัความงาม 3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics 
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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  

GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต  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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
              บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

   

GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5) 
 Thinking Analysis  

   

              เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Life and Environment  
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 

 Life and Technology  
GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 

 Agriculture for Life  
GES0701 อาหารและโภชนาการเบ้ืองตน 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 
 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 91  หนวยกิต 
   

      2.1  กลุมวิชาแกน  12  หนวยกิต 
     4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  Fundamental Mathematics  
   4661111 หลักสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Fundamental of Information Technology   
    4661112 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

  Statistics for Information Technology  
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4662113 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 English for Information Technology 

 

 

      2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 68  หนวยกิต 
 บังคับเรียน  50  หนวยกิต 
 1)  กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ  10  หนวยกิต 
   

     4662211 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 
 Management Information System  

    4663212 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ    *  3(2-2-5) 
  Information System Security  

     4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) 
  Seminar in Information Technology  

    4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ    * 3(2-2-5) 
  Information Technology Project Management   

   

 2)  กลุมเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต  19  หนวยกิต 
   

    4662311 ระบบฐานขอมูล   3(2-2-5) 
  Database Systems  

    4662312 เทคโนโลยีเว็บ     3(2-2-5) 
  Web Technology  

     4662313 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
  Computer Graphic Design  

     4662314 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร    * 3(2-2-5) 
  Human-Computer Interaction  

    4663315 การจัดการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
  Computer Management and Maintenance  

    4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  2(0-4-2) 
  Project in Information Technology I  

    4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  2(0-4-2) 
  Project in Information Technology II  
   

 3)  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15  หนวยกิต 
   

    4661411 ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 Algorithm and Basic Programming  

  4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
  Computer Programming  

    4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ     3(2-2-5) 
  Web Programming 
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   4663414 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
  System Analysis and Design  

    4663415 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
  Object-Oriented Programming  

   

 4)  กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  6  หนวยกิต 
   

   4661511 โครงสรางขอมูล  3(2-2-5) 
  Data Structures   

     4661512 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
  Data Communication and Computer Network  

   

 เลือกเรียน ไมนอยกวา 18  หนวยกิต 
   

4663611 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มติิ       3(2-2-5) 
 2D Animation Creation  

4663612 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มติิ 3(2-2-5) 
 3D Animation Creation  

4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย    *  3(2-2-5) 
 Multimedia Production  

4663614 การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
 Computer Network Design  

4663615 ความมั่นคงของเครือขาย    3(2-2-5) 
 Network Security  

4663616 เทคโนโลยีไรสาย   3(2-2-5) 
 Wireless Technology  

4663617 การประยุกตใชงานเครือขายสังคมออนไลน    * 3(2-2-5) 
  Applications of Social Network  

4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  Special Topics in Information Technology   

4663619 ธุรกิจดิจิทัล    * 3(2-2-5) 
 Digital Business  

    4663620 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
  Object-Oriented Analysis and Design  

    4663621 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 
  Software Engineering  

4663622 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Mining  

4663623 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม    * 3(2-2-5) 
  Modern Programming Language 
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4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่    * 3(2-2-5) 
 Mobile Application Development  

    4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต    *    3(2-2-5) 
  Databases and Application Development  

4663626 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 
  Web Services Technology  

4663627 แพลตฟอรมเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Platform Technologies  
   

 2.3  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ  3  หนวยกิต 
   

3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 New Venture Creation and Entrepreneurship  
   

 2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี  8  หนวยกิต 
 เลือกแบบใดแบบหนึง่ตอไปนี ้  

แบบที่ 1 ฝกประสบการณวิชาชพี  
4663711 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3) 

  Preparation Field for Experience in Information 
Technology 

 

    4664712 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(540) 
  Field  Experience in Information Technology  

แบบที่ 2 สหกิจศึกษา  
     7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90) 

  Cooperative Education Preparation  
    7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

  Cooperative Education  
   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่ กําหนดใหเรียนที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมายเหตุ      *  หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหสัประจํารายวิชาทีใ่ชในหลักสูตรและหนวยกิต 
เลขรหสัประจํารายวิชา  ที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มคีวามหมายดังน้ี 

 

เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา 
 เลขรหัส  ตัวที ่4  หมายถึง   ช้ันปหรือระดับความยากงาย 
 เลขรหัส  ตัวที ่5  หมายถึง   ลักษณะเน้ือหาวิชา 

เลขรหัส  ตัวที ่6 , 7  หมายถึง   ลําดับกอนหลัง 

 

เลขรหัสตัวที่ 5 ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาไวเปนดังน้ี 
1  วิชาแกน 466 -1- - 
2  กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ 466 -2- - 
3  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 466 -3- - 
4  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 466 -4- - 
5  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 466 -5- - 
6  วิชาเฉพาะดานเลือก 466 -6- - 
7  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 466 -7- - 
  
ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
 ตัวอยาง เชน 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1         หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวม 
                 เลขตัวที่ 2         หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
 เลขตัวที่ 3         หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
                 เลขตัวที่ 4         หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

 
 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

หมวดวิชาและหมูวิชา 

4 5 6 7 3 2 1 

ชั้นปหรือระดับความยากงาย 
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1.4  แผนการศึกษา 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาแกน 4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
วิชาแกน 4661111 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟตแวร) 4661411 ข้ันตอนวิธแีละการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 15 

  
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาแกน 4661112 สถิติสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟตแวร) 4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 18 

    

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต) 4662311 ระบบฐานขอมลู   3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต) 4662312 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต) 4662313 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (โครงสรางพื้นฐานของระบบ) 4661511 โครงสรางขอมลู 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 21 

    
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาแกน 4662113 ภาษาองักฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานบงัคับ (ประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ) 4662211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต) 4662314 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟตแวร) 4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 21 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที ่1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต) 4663315 การจัดการและบํารงุรกัษาคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบงัคับ (เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร) 4663414 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟตแวร) 4663415 การโปรแกรมเชิงวตัถุ   3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (โครงสรางพื้นฐานของระบบ) 4661512 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 6 

รวมหนวยกิต 18 

    

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที ่2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะดานบงัคับ (ประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ) 4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) 
วิชาเฉพาะดานบงัคับ (ประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ) 4663212 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต) 4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(0-4-2) 
วิชาวิทยาการจัดการ 3562201 การสรางธรุกจิใหมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 18 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที ่1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะดานบังคับ (ประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ) 4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะดานบังคับ (เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต) 4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-4-2) 
วิชาเฉพาะดานเลือก xxxxxxx เลือกเรียน 3 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4663711 

 
7000390 

การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ * หรือ 
การเตรยีมความพรอมสหกจิศึกษา ** 

2(1-2-3) 
 

2(90) 
รวมหนวยกิต 10 

    

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที ่2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 4664712 
 

7000490 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ *   หรอื 
สหกจิศึกษา ** 

6(540) 
 

6(640) 
รวมหนวยกิต 6 

 

หมายเหตุ  *    สําหรับนักศึกษาท่ีไมรวมโครงการสหกิจศึกษา 
 **   สําหรับนักศึกษาท่ีรวมโครงการสหกิจศึกษา 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  
    3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
           3.1.5.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และ
การเขียน  ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Thai for the daily life communication appropriately in 
various Thai contexts. 
 

3(3-0-6) 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
จากแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการศึกษาและการดํารงชีวิตใน
โลกปจจุบัน 
  Develop learners in using English as a medium to access and 
retrieve information for education and daily life applications. 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
English at Work 
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน  และสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณงาน  และบริบทอ่ืน ๆ ของ
การทํางาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make use of 

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

work-related contexts. 
 

3(3-0-6) 

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร    
Malay for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน
วัฒนธรรม  เพ่ือการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  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.  
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    

Indonesian for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางดาน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  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.  
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาพมา  
โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, focusing on listening and speaking for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝกทักษะฟง  พูด  
อาน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีนดวย
ตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหม  พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 
  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. 
 

3(3-0-6) 

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรม
ระหวางไทยและญี่ปุน 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on listening 
and speaking for daily communication and  promoting the 
understanding of Thai and Japanese cultures.  
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 

Korean for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 

3(3-0-6) 

 
            3.1.5.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา    

Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  เศรษฐกิจ  
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดําริ  รวมทั้ง
สรางจิตสาธารณะ  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. 
 

3(3-0-6) 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา  
สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา 
คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ นํา
หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพ่ือใหเกิด
สันติภาพและสันติสุข 
  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. 
 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษยกับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบ้ืองตน  องคประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  และ
ศิลปะการแสดง  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in painting, 
music and performing arts, beauty in daily life. 
 

3(3-0-6) 

 
 



มคอ.2 22 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน    

Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอ่ืน  การพัฒนาตน
ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีทักษะชีวิต  สํานึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดีกับบุคคล
ในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยูรวมกัน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 
  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. 
 

3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย  โลกทัศนในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  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.  
 

3(3-0-6) 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความตองการสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  
การประเมินสารสนเทศ  การอางอิงและบรรณานุกรม  การนําเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบตาง 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. 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  

Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา 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. 
 

3(3-0-6) 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง  
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ 
สมาธิ การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน 
แกปญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลก
จากฐานแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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               3.1.5.1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     

Life and Environment  
  ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
รวมถึงการอนุรักษ และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการปองกันและควบคุม
มลพิษ ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต หลักการอนุรักษ
พลังงาน  การศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้ งระบบในสภาพธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือ
นําไปสูแนวทางการวิเคราะห สังเคราะห เช่ือมโยงไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 
  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. 
 

3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 
  Technology in daily life, technology effects, security, ethics 
and computer laws. 
 

3(2-2-5) 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร  
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 

3(3-0-6) 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงานและสารอาหารของ
รางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status, 
food consumption for wellness, situation of food and nutrition. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  

Integrated Health Care  
 ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ดานอาหาร  การออกกําลังกาย  และการจัดการความเครียด  เพ่ือ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแกไขความเช่ือที่ผิดทางดานสุขภาพ 
 Definition and composition of wellness, integrated health 
care nutrition, exercises and stress management, improvement of 
the quality of life and right views of wellness. 
 

3(2-2-5) 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเครื่องมือชางพ้ืนฐาน  การบํารุงรักษา
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน  ระบบสุขภัณฑ  ระบบแสง
สวาง  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. 

3(2-2-5) 

 
   3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.1.5.2.1  กลุมวิชาแกน   

 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 

Fundamental  Mathematics 
 ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธและฟงกชัน ฟงกชันพีชคณิต ฟงกชัน
อดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห ลําดับและอนุกรม 
          Real number system; relations and functions; algebraic 
functions; transcendental functions; geometric analysis; sequences  
and series.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

 
 



มคอ.2 26 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4661111 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Fundamental of Information Technology  
ความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพจําลองของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ การบริหารความ
ซับซอน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคกร การ
บริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเปนนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและแขนงวิชาการอ่ืนที่ เกี่ยวของ พัฒนาการของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ ผลกระทบที่เกิด
ตอสังคม และการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ กฎหมายและ
จริยธรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Pervasive themes in information technology, system 
model, data and information, management of complexity, 
redesigning processes and application of information technology 
in business, project management, information management, 
information assurance and security, information and communication 
technologies, information technology professionalism, information 
technology and related disciplines, history of computing technology, 
user interaction, Internet and World Wide Web, social impact, 
application domains, information technology and legal ethics. 
 

3(3-0-6) 

4661112 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Statistics for Information Technology 
 การประยุกตงานทางสถิติสําหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
นาจะเปน การกระจาย การสุมตัวอยางการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน 
การประมาณคา การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ 
           Applications of statistic in information technology, 
probability, probability distribution, sampling, distribution, 
estimation, hypothesis testing, estimation, regression and 
correlation analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4662113 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

English for Information Technology 
 การใชภาษาอังกฤษโดยฝกทักษะ 4 ดาน คือ การฟง พูด อาน และเขียน 
เก่ียวกับงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาศัพทและเอกสารที่เก่ียวของใน
ศาสตรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 The use of English by the four skills of listening, speaking, 
reading and writing about information technology; learning 
vocabulary and documents related fields in information technology. 
 

3(3-0-6) 

  3.1.5.2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน  
 (1)  บังคับเรยีน   
                                     1) กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ   
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4662211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

Management Information System 
 แนวคิดทางดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การ
ขยายการบริหารดานคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบจัดการการวางแผนและ
เตรียมงบประมาณ การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา และการใชระบบ
ปจจัยความสําเร็จรวมถึงความเปนสวนตัว จรรยาบรรณ ความมั่นคงของงาน 
การเปลี่ยนงาน การตรวจวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของระบบ
จรรยาบรรณในการจัดการระบบสารสนเทศ วิศวการของการประมวลธุรกิจ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร อาทิ  การแลกเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
 Concepts in the administration of information system 
functions in organizations. Enhancement of management with 
computers. Management system development. Planning and 
budgeting. Analysis, design, implementation and operation. 
Success factors including privacy, ethics, job security, job changes. 
Information security. Measurement of operating performance. 
Ethics in management information systems. Business process 
engineering and information technology between organizations 
such as electronic data interchange and electronic commerce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663212 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ  

Information System Security 
 หลักการและความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขารหัสและถอดรหัส การ
ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย 
องคประกอบพ้ืนฐานดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แนวคิด
การสแกนชองโหว แนวคิดการเจาะระบบ หลักการการประเมินความเสี่ยง 
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร            
 Principle of general encryption and decryption data, 
designing of security system, security standard and guidline, basic 
components of security system, scanning vulnerability concept, 
hacking concept, principles of risk assessment, risk managment 
concept and cyber-crime. 
 

3(2-2-5) 

4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Seminar in Information Technology 
 การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เปนประโยชนและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล 
จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายในช้ันเรียน 
 A study and collection of the academic documents and 
research journals that can be useful and correspond with the 
changes of the 21st century, editing, data analysis, report, 
presentation and discussion in the classroom.   
 

1(0-3-2) 

4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology Project Management 

บทบาทของผูจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมชาติของ
โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดในการริเริ่มโครงการ บริบทของ
โครงการ ปจจัยสําคัญของโครงการ ความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบ
โครงการ คุณภาพของการบริหารโครงการ กรณีศึกษาโครงการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน  

The role of the information technology project manager. 
The nature of information technology project. Conceptualizing and 
initializing the information technology project. Project factors and 
project context. Risk and project control. Assessment and quality 
of project management. Case study of information technology 
project. 

 
 

3(2-2-5) 
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               2)  กลุมเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต    
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4662311 ระบบฐานขอมูล 

Database Systems   
 แนวคิดของระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมระบบ
ฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล นอร
มัลไลเซชัน 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. 
 

3(2-2-5) 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 
Web Technology 
 สถาปตยกรรมและโครงสรางเว็บสมัยใหม การออกแบบและภาษา
สําหรับการพัฒนาเว็บ เว็บเซอรวิส การวิเคราะหเว็บไซต และความมั่นคง 
 Introduction to modern web architecture, structure and 
design. Web development languages, web services, web analytics 
and web security. 
  

3(2-2-5) 

4662313 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 
Computer Graphic Design 
 หลักทฤษฎี สี เสน และภาพ การวาดภาพ การจัดวาง การออกแบบ 
ชนิดและการจัดการไฟลภาพ กระบวนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การประยุกตใช
ความรูการผลิตช้ินงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทํางานดานกราฟก 
 The theory of color, line, and image. Drawing, composition, 
design, type and management of image files, process of electronic 
media production, applying knowledge in production work and 
using application software in graphic works.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4662314 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

Human-Computer Interaction 
 ปจจัยมนุษย แนวคิดการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชโดยคํานึงถึง
ศักยภาพของมนุษยและคอมพิวเตอร แบบจําลองสวนตอประสานกับผูใช 
จิตวิทยาผูใชและวิทยาการรับรู เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธ
กับการใชงานของมนุษย การประเมินคุณภาพสวนตอประสานกับผูใช เครื่องมือ
ชวยออกแบบสวนตอประสานกับผูใช สวนตอประสานกับผูใชในอุปกรณเคลื่อนที่ 
 Human factor, concept of user interface design; which 
computer and human potential being consider, user interface 
model, user psychology and perception science, hardware 
technology and human interaction system, user interface evaluation, 
user interface design tools, mobile device user interface. 
 

3(2-2-5) 

4663315 การจัดการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
Computer Management and Maintenance  
 คุณลักษณะอุปกรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอร ประเภทของซอฟตแวร 
การกําหนดคาในไบออส การจัดการฮารดดิสก การติดต้ังระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต การติดต้ังไดรเวอรและอุปกรณตอพวง การโคลนน่ิงขอมูล 
การกําหนดรางขอบเขตงานทางคอมพิวเตอร  
          Computer equipment and supplies, types of software,  
configuring BIOS settings,  hard disk management, operating system 
installation and application software, installing drivers and 
peripherals,  data cloning, computer term of reference. 
 

3(2-2-5) 

4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Project in Information Technology I 
 ศึกษาคนควาหัวขอ เน้ือหา และวิธีการจัดทําโครงงาน/งานวิจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนเคาโครงโครงงาน/โครงรางงานวิจัย รายงาน
ความกาวหนา และนําเสนอผลการศึกษา 
        Research topics, contents and project/research methodology 
in information technology, proposal writing, progress report and 
presentation. 
 

2(0-4-2) 

4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Project in Information Technology II 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
 ดําเนินโครงงาน/งานวิจัย รายงานความกาวหนา เขียนรายงาน และ
นําเสนอผลงาน 
         Perform a project/research, progress report, report writing 
and presentation. 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

 

 3)  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร    
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4661411 ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเบื้องตน  

Algorithm and Basic Programming 
 ขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร คาคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน 
ชนิดขอมูล โครงสรางคําสั่งแบบลําดับ แบบเลือกทํา และแบบวนซ้ํา 
          Algorithms; Tool for algorithms; General concepts of 
structural computer programming: variable, constant, operator, 
expression, data types; program structure: sequence, selection 
and repetition program.               
    

3(2-2-5) 

4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
Computer Programming 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4661411 ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเบื้องตน 
 ทบทวนโครงสรางควบคุม โครงสรางขอมูลแบบอารเรย การสราง
โปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม ฟงกชันเรียกตัวเอง ตัวช้ีและการ
ประยุกตใช แฟมขอมูลและสารบบ 
           Review of structural program, array of data types, user 
defined procedure/function, parameter passing, recursive function, 
pointer and applications, file and file directory. 
 

3(2-2-5) 

4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 
Web Programming 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ภาษาที่ใชในการพัฒนาเว็บ เทคนิคการเขียนโปรแกรมสคริปตฝงแม
ขายและลูกขาย เครื่องมือชวยในการพัฒนาเว็บ การพัฒนาระบบเว็บรวมกับ
ฐานขอมูล และความปลอดภัยของระบบงาน 
 Language for web development, web programming 
techniques and client-side scripting host, web development tools, 
the development of web database and web security systems. 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663414 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   

System Analysis and Design 
ประเภทของระบบสารสนเทศ วิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การกําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปได การรวบรวมและการวิเคราะห
ความตองการ โมเดลการจําลองขอมูล และการออกแบบระบบ การออกแบบ
ฐานขอมูล การออกแบบการนําเขาขอมูลและการนําเสนอขอมูล การออกแบบ
การปฏิสัมพันธ แนวคิดการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

Type of information systems, information systems 
development methodology, problem 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. 
 

3(2-2-5) 

4663415 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   
Object-Oriented Programming 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4661412  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
         แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาเชิงวัตถุ 
การสรางสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ และ
การเขียนโปรแกรมเช่ือมตอฐานขอมูล 
           Object-oriented programming concepts, programming 
using object-oriented languages, creating graphical user interfaces, 
event-driven programming and database connection programming. 
 

3(2-2-5) 

 

 4)  กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ   
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4661511 โครงสรางขอมูล 
Data Structures 
 การออกแบบและการจัดการโครงสรางขอมูลภายในคอมพิวเตอร 
ไดแก แถวลําดับ กองซอน แถวคอย รายการ รายการโยง ตนไม กราฟ การ
เรียงลําดับ และการคนหา รวมถึงการวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางาน 
 Design and manipulate data structure in computer: array, 
stack, queue, list, link list, tree, graph, sort and search, including 
the performance analysis. 
 
 
 
 
                  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4661512 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
Data Communication and Computer Network  
 หลักการและกระบวนการพ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูล การรับสง
ขอมูลแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล การเขารหัสขอมูล การควบคุม
ขอผิดพลาด การควบคุมการไหลของขอมูลและการผสมสัญญาณ การสงขอมูล
แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส  เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมของระบบ
เครือขาย  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 
and wireless network. 

3(2-2-5) 

 
 (2)  เลือกเรียน 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663611 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  

2D Animation Creation 
 หลักทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหว การ
แปลงรูปรางและโครงราง การเช่ือมโยงและควบคุมการเคลื่อนไหว การเขียน
บทดําเนินเรื่อง ฝกปฏิบัติการใชซอฟตแวรที่เก่ียวของกับการออกแบบและการ
สรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
 Design theory and animation techniques, shape motion 
and tween motion, links and motion control, storyboard writing,  
software practice related to design and create 2D animation. 
 

3(2-2-5) 

4663612 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  
3D Animation Creation 
 แนวคิด เทคนิค และหลักการสรางกราฟก 3 มิติ ใหเหมาะสมกับงาน
ประเภทตาง ๆ การใชโปรแกรมประยุกตคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบ
อยางสรางสรรคและเหมาะสม 
 Concept, principle and 3D graphics creation techniques to 
suitable for various projects, using applications to design 3D 
graphics with creativity and appropriateness.  
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย  

Multimedia Production 
 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิเคราะห วางแผน เตรียมการ และผลิตสื่อ
มัลติมีเดียที่มีปฏิสัมพันธกับผูใช กระบวนการทํางาน วัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือ การบันทึก และเทคนิคการแกไข การประเมินคุณภาพช้ินงาน และ
การเผยแพรสื่อมัลติมีเดีย  
 Analyzing, planning, preparing for multimedia production, 
working process, using tools and material, recording and editing 
techniques, quality evalution and multimedia publish.  
 

3(2-2-5) 

4663614 การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร     
Computer Network Design 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4661512 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
 คอมพิวเตอร 
 การระบุความตองการของเครือขาย การออกแบบทางตรรกะและทาง
กายภาพ การทดสอบและการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขาย การจัดทําเอกสาร
เครือขาย 
 Identify network requirement, logical and physical network 
design, testing and optimization and network documentation. 
 

3(2-2-5) 

4663615 ความม่ันคงของเครือขาย    
Network Security 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4661512 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 
 หลักการเบ้ืองตนของความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  วิทยาการรหัสลับ  นโยบายเพ่ือบริหาร
จัดการระบบเครือขาย มาตรฐาน กฎหมายที่เก่ียวของ การออกแบบระบบ
เครือขาย เครื่องบริการ ใหมีความมั่นคงและปลอดภัย เหมาะสมกับการใชงาน
ในองคกร   

 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. 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663616 เทคโนโลยีไรสาย   

Wireless Technology 
 หลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารแบบไรสายและโทรศัพทเคลื่อนที่  
เทคโนโลยีในการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย ระบบเครือขายแบบไรสายและ
เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย การทดลองออกแบบและติดต้ังเครือขายไรสาย 
การประยุกตใช การสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ การใชเครื่องมือที่เก่ียวของกับ
การวิเคราะหสัญญาณและการตรวจสอบแกไขปญหา อนาคตของเครือขาย
เทคโนโลยีไรสาย 

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.  

 

3(2-2-5) 

4663617 การประยุกตใชงานเครือขายสังคมออนไลน  
Applications of Social Network 
 ศึกษาความหมายและประเภทของสื่อสังคมออนไลน และเครือขาย
สังคมออนไลน วิวัฒนาการของสังคมออนไลน การสรางและการแลกเปลี่ยน
ความรูกับผู อ่ืน การสื่อสาร และการประยุกตใชงานดานตาง ๆ ความเปน
สวนตัว และจรรยาบรรณในการใชสื่อสังคมออนไลน พรบ. วาดวยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร 
 Study the meaning and type of social media and social 
network, create and share knowledge with others, communicate  
and develop social media for specialists. Concern about privacy 
and ethical on social media and Acts on Computer related crimes. 
 

3(2-2-5) 

4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Special Topics in Information Technology 
 เน้ือหาที่เปนความรูใหมหรือกําลังเปนที่สนใจทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยปรับเปลี่ยนไปเพ่ือใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี
สมัยใหม 
 Content, which is new knowledge or, is interesting in 
information technology adjusting to social trends and new 
technologies. 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663619 ธุรกิจดิจิทัล  

Digital Business 
 หลักการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพาณิชย แผนงาน
สําหรับจัดจําหนายและการบริหารจัดการธุรกิจผานเครือขาย การใชสื่อ
ประชาสัมพันธทางการตลาด หลักการและนัยของการคนหาที่มีตอการแขงขัน 
การใหบริการธุรกิจผานเครือขายคอมพิวเตอร ระบบการชําระเงิน ระบบรักษา
ความปลอดภัย ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร กระบวนการจัดการระบบคงคลัง 
ระบบหุนสวนและบริษัทคูคา  ความเปนสวนบุคคลและทรัพยสินทางปญญา  และ
พรบ. วาดวยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2544) 

Principle and uses of information technology for 
commerce, distribution planning and business management 
network, public relations and marketing communication, nuture 
and methods of searching for competition, business services 
through computer networks, payment system, security system, 
computer security, data management process, partnership and 
partner companies, privacy and intellectual property, ELECTRONIC 
TRANSACTIONS ACT. B.E. 2544 (2001).  
 

3(2-2-5) 

4663620 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ   
Object-Oriented Analysis and Design 
 แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการและวิธีการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
การสรางแบบจําลองระบบดวยยูเอ็มแอล ฝกใชเคสทูลในการวิเคราะหและ
ออกแบบเชิงวัตถ ุ
 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. 
 

3(2-2-5) 

4663621 วิศวกรรมซอฟตแวร 
Software Engineering 
 แนวคิด กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟตแวร 
การบริหารจัดการโครงการ การออกแบบและสรางแบบจําลองซอฟตแวร การ
พัฒนาซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การบํารุงรักษาและการนําซอฟตแวร
ไปใช การทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร และการประเมิน
คุณภาพซอฟตแวร  
 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, software quality assurance. 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663622 การทําเหมืองขอมูล 

Data Mining 
 หลักการเหมืองขอมูล กระบวนการเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูล
สําหรับการทําเหมืองขอมูล เทคนิคการทําเหมืองขอมูล ไดแก การวิเคราะห
ตะกราตลาดขอมูล การคนหากฎความสัมพันธของขอมูล การแบงประเภท
ขอมูล การแบงกลุมขอมูลและการประยุกตใชงาน 
 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. 
 

3(2-2-5) 

4663623 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม 
Modern Programming Language 
 การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมสมัยใหมหรือซอฟตแวรเฟรม
เวิรกสมัยใหมที่ตรงกับความตองการของตลาด 
 Application development with modern programming 
languages or modern software framework. Development for  
industrial software on market demand. 
 

3(2-2-5) 

4663624 การพัฒนาแอปพลเิคชันบนอุปกรณเคลื่อนที ่
Mobile Application Development 
          ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือที่ใชสําหรับการพัฒนา การสรางสวนตอ
ประสานกราฟกกับผูใช การจัดเก็บขอมูล การเช่ือมตอฐานขอมูล การสรางไฟล
ติดต้ังและสงออกแอปพลิเคชันเพ่ือติดต้ังบนอุปกรณเคลื่อนที่จริง 
           Programming languages and tools used for development, 
creating graphical user interfaces, data storage, database connection, 
creating a setup file and export applications for installation on 
real mobile devices. 
 

3(2-2-5) 

4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
Databases and Application Development 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4662311 ระบบฐานขอมูล 
 การประยุกตใชฐานขอมูล สวนตอประสานกับผูใช การเช่ือมตอ
ฐานขอมูล การจัดการขอมูลและประมวลผลขอมูล การสรางรายงาน การ
สํารองและกูคืนฐานขอมูล การใชทริกเกอรและการทดสอบความตรง  
       Applying database, user interface, database connection, data 
manipulation and data processing, report creation, backup and 
recovery, trigger and validate testing. 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663626 เทคโนโลยเีว็บเซอรวิส 

Web Services Technology 
 สถาปตยกรรมเว็บเซอรวิส โพรโทคอลมาตรฐาน สถาปตยกรรมเชิง
บริการ การใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย การออกแบบและการพัฒนา
เว็บเซอรวิส การเผยแพรและการนําเว็บเซอรวิสไปใชงาน ความมั่นคงของเว็บ
เซอรวิส 
           Web services architecture, standard protocol, Services-
Oriented Architecture (SOA), usability of web services via network, 
designing and developing web services, publishing and deploying 
web services; and web services security. 
 

3(2-2-5) 

4663627 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี
Platform Technologies 
 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ไดแก หนวยประมวลผล หนวยความจํา 
ระบบบัส และระบบเช่ือมตออุปกรณภายนอก สวนประกอบและหลักการ
ทํางานของระบบปฏิบัติการ การกําหนดคาระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ  
 Computer architecture such as processing unit, memory, 
bus and interface peripherals; components and principles of 
operating system and tuning performance of operating system. 
 

3(2-2-5) 

 
 3.1.5.2.3  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ  
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ 

New Venture Creation and Entrepreneurship 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ องคประกอบในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชีและ
การเงิน การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ  รูปแบบและ
แนวทางในการสรางธุรกิจ SMEs   พ้ืนฐาน  แนวคิดของการเปนผูประกอบการ  
การวิเคราะหปญหาและโอกาสของการเปนผูประกอบการ  ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการประกอบธุรกิจ  รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 General knowledge  about business, component of  
business management such as marketing, production, human 
resource management, accounting and financial, analysis business 
environment, business pattern and new venture SMEs creation, 
Fundamental concept of being entrepreneur; analyze 
entrepreneur’s problems and opportunities, creativity, including 
business ethics. 

3(3-0-6) 
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 3.1.5.2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663711 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Preparation  Field  for Experience in Information Technology 
 การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
โดยฝกทักษะที่ทําให เกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการ
นําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
อาชีพ เปนตน 
 Student preparation for field experience 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. 
 

2(1-2-3) 

4664712 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Field  Experience in Information Technology 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4663711 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปน
หนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหา ในการทํางาน 
การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําความรูความสามารถรวบ
ยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 Collaborative job training between students and institutional 
personnels in government and/or private sectors. The students 
learn to solve problems in workplace, adjust to organizational 
cultures and efficient applications of knowledge and skills from 
the whole curriculum for effective training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6(540) 

 
 



มคอ.2 40 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 
 กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา โดย
ใหความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการของสห
กิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ 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.  
 

2(90) 

7000490 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
 การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว สามารถจัดทํารายงาน 
นําเสนอความกาวหนา และผลสําเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย เรียนรู
การแกปญหาในการทํางาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนํา
ความรูความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใช
อยางมีประสิทธิภาพ 
 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. 

6(640) 

 
 
 

หมายเหตุ   รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายถึง รายวิชาที่ตองเรียนมากอนและตองไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา D 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย  

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลํา
ดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/ สาขา 

 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ปที่
สําเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562  2563  2564 

1 นางนลิน ีอินทมะโน 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร    

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 

2548 
2539 

30 30 30 30 30 

2 นายอํานาจ ทองขาว 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 
 

ค.อ.บ. 

Information 
Systems 
Intelligent 
Knowledge-Based 
Systems  
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

The University of 
Manchester, UK 
University Utara, 
Malaysia 
 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต
เทเวศร  

2554 
 

2545 
 
 

2538 
 

24 24 24 24 24 

3 นางพิกุล สมจิตต 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.อ.ม. 
 
 

ค.บ. 
อ.ว.ท. 

คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คอมพิวเตอรศึกษา 
คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 
วิทยาลัยครูเทพสตร ี

2546 
 
 

2534 
2532 

24 24 24 24 24 

4 นายเสรี ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
สถาบันราชภัฏ
สงขลา 

2549 
 

2542 
 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวดินาถ หลําสุบ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย วท.ม. 
 

สศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ 
 

2550 
 

2546 
 

30 30 30 30 30 
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3.2.2  อาจารยผูสอน  
  

ลํา 
ดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/ สาขา 

 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ปที่
สําเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางนลิน ีอินทมะโน 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร    

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 

2548 
2539 

30 30 30 30 30 

2 นายอํานาจ ทองขาว 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 
 

ค.อ.บ. 

Information Systems 
 
Intelligent 
Knowledge-Based 
Systems  
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  

The University of 
Manchester, UK 
University Utara, 
Malaysia 
 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยา
เขตเทเวศร  

2554 
 

2545 
 
 

2538 
 

24 24 24 24 24 

3 นางพิกุล สมจิตต 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ค.อ.ม. 
 
 

ค.บ. 
อ.ว.ท. 

คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คอมพิวเตอรศึกษา 
คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร ี
วิทยาลัยครูเทพสตรี 
วิทยาลัยครูเทพสตร ี

2546 
 
 

2534 
2532 

24 24 24 24 24 

4 นายเสรี ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
สถาบันราชภัฏ
สงขลา 

2549 
 

2542 
 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวดินาถ  
หลาํสบุ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย วท.ม. 
 

สศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ 

2550 
 

2546 
 

30 30 30 30 30 

6 นายญาณพัฒน ชูชื่น 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
       

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
สถาบันราชภัฏ
สงขลา 

2549 
 

2541 

30 30 30 30 30 

7 นายสกรรจ  
รอดคลาย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
       

อาจารย วท.ม. 
 

ค.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
สถาบันราชภัฏ
สงขลา 

2552 
 

2542 

30 30 30 30 30 

8 นางสาวสารภี  
จุลแกว 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

ศศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
นิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
สถาบันราชภัฏ 
สุราษฎรธาน ี

2548 
 

2540 

30 30 30 30 30 
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ลํา 
ดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/ สาขา 

 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ปที่
สําเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

9 นายภาณุกร   
ภูริปญญานันท 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

กศ.บ. 

 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552 
 

2545 

30 30 30 30 30 

10 นายคมกฤช เจริญ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

ค.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คอมพิวเตอรศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
สถาบันราชภัฏ
สงขลา 

2551 
 

2549 

30 30 30 30 30 

11 นายกฤษณวรา  
รัตนโอภาส 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา  

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2549 
 

2545 
 

2541 

30 30 30 30 30 

12 นางศศลักษณ 
ทองขาว 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 
 

วท.บ. 

Information Systems 
  
Intelligent 
Knowledge-Based   
Systems 
 วิทยาการคอมพิวเตอร 

The University of 
Manchester, UK 
University Utara, 
Malaysia 
 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2554 
 

2545 
 
 

2541 

24 24 24 24 24 

13 นายทวีรัตน นวลชวย 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 
คอมพิวเตอรและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 
สถาบันราชภัฏ
สงขลา 

2556 
 

2545 
 
 

2540 

24 24 24 24 24 

14 นางสาวยุพดี อินทสร  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2544 
 

2541 

24 24 24 24 24 

15 นายจักสิทธิ์   
โอฬาริกชาติ  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

บธ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 
 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2549 
 

2539 

24 24 24 24 24 

16 นายโชติธรรม  
ธารรักษ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 
 
คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

2549 
 

2542 

30 30 30 30 30 
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ลํา 
ดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/ สาขา 

 
สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 

ปที่
สําเร็จ
การ 

ศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

17 นายพัฒนะ วรรณวิไล  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 
 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร 
 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา 
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 

2545 
 
 
 

2539 
 

30 30 30 30 30 

18 นายกฤษดา เพ็งอุบล  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏ
สงขลา 
 

2541 24 24 24 24 24 

 

3.2.3  อาจารยพิเศษ 

  ไมม ี
 

4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชพี หรอืสหกิจศึกษา)  

หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาเก่ียวกับประสบการณวิชาชีพเพ่ือใหบัณฑิตที่จบการศึกษามีประสบการณ
ในวิชาชีพกอนเขาการทํางานจริง โดยแบงเปนรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณ วิชาชีพและการฝก
ประสบการณวิชาชีพ สวนนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษาตองเรียนในรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพน้ี 
 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
4.1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถทํางานเปนทีมได  
4.1.2 นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ และสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของ

องคกรและสังคม 
4.1.3 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรูที่เรียน

มา เพ่ือนําไปใชแกปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
4.1.4 นักศึกษาสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อและ

เทคโนโลยีในการนําเสนออยางเหมาะสม 
 

4.2  ชวงเวลา  
ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
ระยะเวลาฝกประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา 540 ช่ัวโมง หรือฝกสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 640 

ช่ัวโมง 
 

 4.4  สถานประกอบการ พีเ่ลี้ยง  และอาจารยนเิทศก  มกีารกําหนดดังน้ี 
 4.4.1  สถานประกอบการที่รวมฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
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(1) มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  
(2) กําหนดแนวปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษาที่สอดคลองกับ

แนวทางที่คณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษากําหนด 
(3) ดําเนินการตามแนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา และติดตาม

ประเมินผล 
4.4.2  ผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง  

(1) คุณสมบัติ 

1) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี และมีความชํานาญในการปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร 
2) สมัครใจที่จะทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง ใหคําแนะนําและเปนคูคิด (mentor) ของนักศึกษา 

(2) หนาที่ 

1) ใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน 
2) เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ และการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

4.4.3  อาจารยนิเทศก 

(1) คุณสมบัติ 

1) มี คุณ วุฒิ ไม ตํ่ ากว าปริญ ญ าตรี  หรือ ดํ ารงตํ าแหน งท างวิชาการไม ตํ่ ากว า                    
ผูชวยศาสตราจารย  

2) มีทักษะและประสบการณในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดีแก
นักศึกษา 

3) ผานหลักสูตรการอบรมการเปนคณาจารยนิเทศก (สําหรับสหกิจศึกษา) 

(2) หนาที่ 

1) ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
2) รวมมือกับผูทรงคุณ วุฒิที่ปฏิบัติหนาที่ เปนพ่ี เลี้ยงในการสงเสริม และพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษา 
3) ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ 
4) เปนแบบอยางที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทาํงานโครงงาน/วิจัย  

ขอกําหนดในการทํางานโครงงาน/วิจัย ตองเปนหัวขอที่เก่ียวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ หรือ
เพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือเพ่ือพัฒนาทองถิ่น หรือมุงเนนการสรางผลงาน
เพ่ือพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน/วิจัย 1-2 คน และมีรายงานที่ตองนําสง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  

 

5.1  คําอธิบายโดยยอ  
โครงงาน/วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ ตองศึกษา คนควา สามารถอธิบายทฤษฎีที่

เกี่ยวของ ประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงาน/วิจัย เขียนเคาโครงโครงงาน/โครงรางงานวิจัย ปฏิบัติการ 
เขียนรายงาน และนําเสนอผลงาน  ทั้งน้ีตองกําหนดขอบเขตที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษาสามารถนําความรูมาประยุกตใช มีความเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการ

ทํางานโครงงาน/วิจัย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

5.3  ชวงเวลา  
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 และ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1 
 

5.4  จํานวนหนวยกิต 
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  จํานวน 2 หนวยกิต 
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  จํานวน 2 หนวยกิต 
รวม 4 หนวยกิต 
 

5.5  การเตรยีมการ  
มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

โครงงาน/งานวิจัยทางเว็บไซต และมีตัวอยางใหศึกษา 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความกาวหนาในการดําเนินงานที่บันทึกในเอกสารใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา และมีการจัดสอบการนําเสนอ
ผลงานที่แลวเสร็จ โดยมีคณะกรรมการสอบไมตํ่ากวา 3 คน ซึ่งนักศึกษา คณาจารยสามารถรวมฟงได 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกาย และการ

สื่อสารในช้ันเรียนและการทํากิจกรรมรวมกันนอกช้ันเรียน 
- สงเสริมให นักศึกษากลาแสดงออก  นําเสนอผลงาน ในที่

สาธารณะ 
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ใหการสนับสนุนการรวมโครงการพัฒนาผูนํานักศึกษาของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

- จัดการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุมโดยกําหนดให 
ทุกคนมีส วนรวม  และรับผิดชอบงานที่ ได รับมอบหมาย  
ตลอดจนการรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 

- มีกติกาเพ่ือสรางวินัยแกนักศึกษา เชน การแตงกายที่ถูกระเบียบ  
การเขาเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบในการเรียน 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายดานคอมพิวเตอร  และผลกระทบที่
สงผลตอตนเองและสังคม  และแนวทางการแกปญหาตาง ๆ 

- สอดแทรกจิตสาํนึกดานจริยธรรม ความซื่อสัตยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการเรียนการสอน 

- จัดกิจกรรมโดยเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดการเรียนรูและมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหลังจบการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปน
แบบอยางที่ดีของสังคม 
 (2) มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญ ูและมีความพอเพียงเปนฐานในการ
ดําเนินชีวิต 
 (3) สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
 (4) มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
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2.1.1.2  กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรยีนรูดานคณุธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 (1)  ทําโครงการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 
 (2)  ศึกษาผูประสบความสําเร็จในการใชชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 (3)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาที่สอน 
 (4)  ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 

2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (1)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 (2)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
 (4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
 

2.1.2  ดานการตระหนักและสํานกึในความเปนไทย 
2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสาํนึกในความเปนไทย 

(1)  มคีวามภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

2.1.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความ 
เปนไทย 

(1)  บทบาทสมมุติ 
(2)  จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษความเปนไทย 
(3)  ศึกษาชุมชน 
(4)  บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาที่สอน 
(5)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเปนรายกลุม / รายบุคคล 

2.1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
(1)  เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
(2)  ประเมินจากการนําเสนอกิจกรรม/โครงการ 
(3)  ประเมินจากการรายงาน 
(4)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
(5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
 

2.1.3  ดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  
ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

2.1.3.1  ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1)  มคีวามรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 

(2)  บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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2.1.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มี
โลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

(1)  มอบหมายหัวของานใหนักศึกษาคนควาเรื่องที่สอดคลองกับศาสตรที่เปน
พ้ืนฐานของชีวิต 

(2)  แสดงบทบาทสมมุติในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกบัชีวิตประจําวันผาน
กิจกรรมกลุม 

(3)  นําเสนองานโดยบูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ  

(4)  มอบหมายใหคนควาขอมูล  คําศัพท  ประโยคอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน

กวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
(1)  ประเมินจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
(2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
(3)  ประเมินผลจากการบาน ช้ินงานที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.1.4  ดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 
(1)  มคีวามรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานการ

ดํารงชีวิต 
(2)  มคีวามเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับ

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 
(3)  สามารถเรยีนรู เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 
(4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 
(5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข

และย่ังยืน 
2.1.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอด

ชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
(1)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
(2)  มอบหมายงานที่สามารถใชแหลงขอมลูที่หลากหลายในการศึกษาคนควา  
(3)  กําหนดใหนักศึกษาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่คนควา 

2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

(1)  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
(2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
(3)  ตรวจสอบขอมูลอางอิงของนักศึกษา 
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2.1.5  ดานทักษะการคิดแบบองครวม 
2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 

(1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพ่ือแกไข
ปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหน่ึงๆ ไมวาจะดวย
การคิดวิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพ่ือช้ีใหเห็นความนาเช่ือถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสู
การตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 

(3)  สามารถใหความรู พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาใน
สถานการณตางๆ 

(4)  สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  
บูรณาการและสรางสรรคได 

(5)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

2.1.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 
(1)  จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดแบบ

ตางๆ เพ่ือแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
(2)  ฝกใหผูเรียนไดศึกษาคนควาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใชทักษะการคิด

แกปญหาอยางบูรณาการและสรางสรรค 
2.1.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 

(1)  พิจารณากรณีศึกษา  โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 

(2)  ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง  เชน 
ประเมินการนําเสนอช้ินงาน  การตอบคําถาม 

(3)  ประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

2.1.6  ดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
2.1.6.1  ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของ

สังคมไทยและสังคมโลก 
(1)  มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม

องคกรได 
(2)  ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตาง

หลากหลายของมนุษย 
(3)  มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และมี

จิตสํานึกรักทองถิ่น 
(4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา

และผูตาม 
(5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ

ประชาคมนานาชาติ 
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2.1.6.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  

(1)  ทําโครงการ 
(2)  บทบาทสมมุติ 
(3)  การนําเสนอ 

2.1.6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมือง
ที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  

(1)  ตรวจโครงการ 
(2)  ใหเพ่ือนประเมิน 
(3)  ผูสอนรวมประเมิน 
 

2.1.7  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
2.1.7.1  ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  

(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมี
ประสทิธิภาพ 

(2) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได

อยางมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ

โลกในปจจุบัน 
(5) ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช

เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 
2.1.7.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

(1) กําหนดหัวขอให นักศึกษาคนควาเพ่ือนําเสนอผลงานโดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) จัดกิจกรรมกลุมในการรวบรวมขอมูลที่กําหนดและรวมอภิปรายความนาเช่ือถือ 
(3) นําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.7.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
(1) ประเมินผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
(3) ประเมินผลจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
 

2.1.8  ดานการใชภาษาในการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพ 
2.1.8.1  ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

(1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
(2)  สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม  

2.1.8.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยางการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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(2) เปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิต
ประจํา เปนรายกลุม / บุคคล 

(3) มอบหมายใหนักศึกษาคนควา แสดงบทบาทสมมติ และทํากิจกรรมเปน
รายบุคคล / กลุม 

2.1.8.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(1)  ประเมินผลการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
(2)  ประเมินผลงานกลุม และประเมินซึ่งกันและกัน 
(3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
(4)  แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
(5)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(6)  นําเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน 
2.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น 
และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากน้ันคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ 
ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนตองมีความ
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายาม
สอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ี เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการ
ตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุไว 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และ

สังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุก
คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
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ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟตแวรที่มีตอสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การ
ยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
(3) ประเมินจากจํานวนการกระทําทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 

2.2.2  ดานความรู 
2.2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือนําไปใชประกอบอาชีพและชวย
พัฒนาสังคมได ดังน้ันมาตรฐานความรูจึงครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห  ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้ง
การนําไปประยุกต 

(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ  
การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในช้ันเรียน 

ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 
2.2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
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2.2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 

 

2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
2.2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบการศึกษา
แลว ดังน้ันนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและ
สาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังน้ี 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม  
2.2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชวิทยาการคอมพิวเตอร 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาสามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ให
นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
ดวยการออกขอสอบในลักษณะการคิดวิเคราะห 
 

2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเก่ียวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มา
จากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางย่ิง ดังน้ันอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับ
คุณสมบัติตาง ๆ ตอไปน้ีใหนักศึกษาระหวางที่สอน หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังน้ี 
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(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ในกลุม ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม 
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 
2.2.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับ
ผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน

อยางดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผูนํา 

2.2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในช้ันเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอมูลที่ได 
 

2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1  ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นตํ่า ดังน้ี 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน โดยเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
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2.2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
ระหวางการสอน โดยใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของ
การแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในช้ันเรียน มีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวาง
อาจารยและนักศึกษา 

2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียน 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (Curriculum Mapping) 

  แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง  (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4  ขอ 2)  โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได  (จะแสดงเปนเอกสารแนบทาย) 
 3.1  ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังน้ี 
  3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    (1)  มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปนแบบอยางที่ดีของ
สังคม 
    (2)  มีความซือ่สัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 
    (3)  สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
    (4)  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
  3.1.2  ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานกึในความเปนไทย 
    (1)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
  3.1.3  ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคา
ของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    (1)  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตได 
    (2)  บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
  3.1.4  ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
    (1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานการดํารงชีวิต 
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    (2)  มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ 
และความรับผิดชอบ 
    (3)  สามารถเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 
    (4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 
    (5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขและย่ังยืน 
  3.1.5  ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
    (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาได
อยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
    (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหน่ึง ๆ ไมวาจะดวยการคิด
วิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพ่ือช้ีใหเห็นความนาเช่ือถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสูการ
ตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 
    (3)  สามารถใหความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
    (4)  สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  บูรณาการและ
สรางสรรคได 
    (5)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และแนวทาง
ความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
  3.1.6  ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
    (1)  มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 
    (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน และยอมรับในความแตกตางหลากหลาย
ของมนุษย 
    (3)  มีนํ้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และมีจิตสํานึก
รักทองถิ่น 
    (4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 
    (5)  ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม
นานาชาติ 
  3.1.7  ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
    (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 
    (3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกใน
ปจจุบัน 
    (5)  ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับตนเองได 
  3.1.8  ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพ  
    (1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
    (2)  สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
                                                  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรยีนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชวีิตบน

พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และ
สํานึกใน
ความเปน

ไทย 

3.มีความ
รอบรูอยาง
กวางขวาง 

มีโลก
ทัศน

กวางไกล
เขาใจ

และเห็น
คุณคา
ของ

ตนเอง 
ผูอื่น  
สังคม 
ศิลป
วัฒน-

ธรรมและ
ธรรมชาติ 

 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสงัคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรูเทาทัน 

8.  ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                           

GEL0101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

 
 

    
 

    
 

    
  

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลก
 ปจจุบัน   

 
 

   
   

 
    

 
 
 

    
  

    
 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
 ทํางาน   

 
 

  
    

 
    

 
 
 

     
  

   
 

GEL0301  ภาษามาเลยเพ่ือการ
 ส่ือสาร   

 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

                              

มคอ.2 
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ผลการเรยีนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชวีิตบน

พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และ
สํานึกใน
ความเปน

ไทย 

3.มีความ
รอบรูอยาง
กวางขวาง 

มีโลก
ทัศน

กวางไกล
เขาใจ

และเห็น
คุณคา
ของ

ตนเอง 
ผูอื่น  
สังคม 
ศิลป
วัฒน-

ธรรมและ
ธรรมชาติ 

 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสงัคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรูเทาทัน 

8.  ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการ
 ส่ือสาร   

 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0303  ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0304  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

   
  

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการ
 ส่ือสาร   

 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพ่ือการ
 ส่ือสาร   

 
 

  
    

 
    

 
 
 

     
 

    
 

                              

                              

                              

 

 

มคอ.2 
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ผลการเรยีนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชวีิตบน

พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และ
สํานึกใน
ความเปน

ไทย 

3.มีความ
รอบรูอยาง
กวางขวาง 

มีโลก
ทัศน

กวางไกล
เขาใจ

และเห็น
คุณคา
ของ

ตนเอง 
ผูอื่น  
สังคม 
ศิลป
วัฒน-

ธรรมและ
ธรรมชาติ 

 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสงัคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรูเทาทัน 

8.  ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร                              

GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   
 
   

 
 

  
 

  
 

 
 

 
    

 
 

    
 

 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา      
 
  

    
     

  
 

  
 

   
  

 
GEH0403  มนุษยกับความงาม 
 

 
   

  
   

 
   

 
   

  
  

  
    

 
 

GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการ
 พัฒนาตน 

 
   

 
 
 

 
  

 
  

    
 

 
  

 
 

    
 

 

GEH0405  มนุษยกับการ
 เปล่ียนแปลง    

   
  

 
   

 
     

  
      

 
 
 

GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    
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ผลการเรยีนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชวีิตบน

พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และ
สํานึกใน
ความเปน

ไทย 

3.มีความ
รอบรูอยาง
กวางขวาง 

มีโลก
ทัศน

กวางไกล
เขาใจ

และเห็น
คุณคา
ของ

ตนเอง 
ผูอื่น  
สังคม 
ศิลป
วัฒน-

ธรรมและ
ธรรมชาติ 

 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสงัคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรูเทาทัน 

8.  ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

GEH0407  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือ
 คุณภาพชีวิต 

 
   

  
 
 

       
 

 
 

     
 

   
 

 

GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิต
 พอเพียง 

   
 

 
 
 

    
 

    
    

      
  

 

GEH0409  วิถีอาเซียน    
  

 
 

   
 

    
 

  
 

  
 

   
 

  
 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

                             GES0501  วิเคราะหการคิด  
   

  
 
           

    
      

 

GES0502  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม    
   

    
 

  
 

   
 

       
 

  
 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี  
   

  
    

 
 
 

    
 

  
 

 
      

 

GES0601  เกษตรเพ่ือชีวิต   
 

 
  

 
 

  
 

    
 

   
 

  
 

 
 

  
 

 

                              

 

 

มคอ.2 
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ผลการเรยีนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชวีิตบน

พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และ
สํานึกใน
ความเปน

ไทย 

3.มีความ
รอบรูอยาง
กวางขวาง 

มีโลก
ทัศน

กวางไกล
เขาใจ

และเห็น
คุณคา
ของ

ตนเอง 
ผูอื่น  
สังคม 
ศิลป
วัฒน-

ธรรมและ
ธรรมชาติ 

 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ
องครวม 

6. มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เปนพลเมืองที่มี

คุณคาของสงัคมโลก 

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรูเทาทัน 

8.  ใช
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยางมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 

GES0701  อาหารและโภชนาการ
 เบื้องตน 

 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

   
  

   
  

    
 

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบ
 บูรณาการ   

 
 

  
 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

  
  

   
 

 

GES0801  งานชางในชีวิตประจําวัน  
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังน้ี 

3.2.1  ดานคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคณุคา และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2.2  ดานความรู 
(1) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง และ / หรือ ประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอรรวมทั้งการนําไป

ประยุกต 
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ 
(7) มีประสบการณในการพัฒนา และ / หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  
(8) สามารถบูรณาการความรูที่ศกึษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.2.3  ดานทกัษะทางปญญา 
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรปุประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

3.2.4  ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม 
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
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3.2.5  ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม  
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)  
                                                  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
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 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1  กลุมวิชาแกน  
4571211 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                              

4661111 หลักสําคัญของเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

                             

4661112  สถิติสําหรับเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

                             

4662113   ภาษาอังกฤษสําหรับ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

                             

 2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน   
บังคับเรียน 
1)  กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ 

4662211  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
  จัดการ 

                             

4663212  ความมั่นคงของระบบ 
  สารสนเทศ 

                                  

4663213  สัมมนาทางเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

                             

4664214  การจัดการโครงการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
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 

2)  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 
4662311 ระบบฐานขอมูล                              

4662312 เทคโนโลยีเว็บ                              
4662313 การออกแบบ 
  คอมพิวเตอรกราฟก 

                             

4662314 การปฏิสัมพันธระหวาง 
  มนุษยและคอมพิวเตอร 

                             

4663315  การจัดการและบํารุงรักษา
  คอมพิวเตอร 

                             

4663316  โครงงานทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 1   

                             

4664317  โครงงานทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 2   

                             

3)  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  

4661411  ขั้นตอนวิธีและการ 
  โปรแกรมเบื้องตน  

                             

4661412  การโปรแกรมคอมพิวเตอร                               

4662413  การเขียนโปรแกรมเว็บ                              
4663414  การวิเคราะหและ 
  ออกแบบระบบ 

                             

4663415  การโปรแกรมเชิงวัตถุ                              

4)  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

4661511  โครงสรางขอมูล                               
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
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 
4661512  การส่ือสารขอมูลและ 
  เครือขายคอมพิวเตอร  

                             

เลือกเรียน 

4663611 การสรางภาพเคล่ือนไหว 
  2 มิติ 

                             

4663612 การสรางภาพเคล่ือนไหว 
  3 มิติ 

                             

4663613 การผลิตส่ือมัลติมีเดีย                               

4663614 การออกแบบเครือขาย 
  คอมพิวเตอร 

                     
   

     

4663615 ความมั่นคงของเครือขาย                              

4663616 เทคโนโลยีไรสาย                              

4663617 การประยุกตใชงาน 
  เครือขายสังคมออนไลน 

                             

4663618 หัวขอพิเศษทาง 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ   

                             

4663619 ธุรกิจดิจิทัล                              

4663620 การวิเคราะหและ 
  ออกแบบเชิงวัตถุ 

                             

4663621 วิศวกรรมซอฟตแวร                              

4663622 การทําเหมืองขอมูล                              

4663623 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม                                 

4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
  บนอุปกรณเคล่ือนที่ 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
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 
4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนา
  โปรแกรมประยุกต 

                             

4663626 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส                              

4663627 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี                              

 2.3  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
3562201 การสรางธุรกิจใหมและ 
  การเปนผูประกอบการ 

                             

 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
4663711 การเตรียมฝก 
  ประสบการณวิชาชีพทาง
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

4664712  การฝกประสบการณ 
  วิชาชีพทาง เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

                             

7000390  การเตรียมความพรอม 
  สหกิจศึกษา 

                             

7000490  สหกิจศึกษา                              
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

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

 

 1.1  ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม  (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก  (Very Good) 3.5 
B ดี  (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช  (Fairly Good) 2.5 
C พอใช  (Fair) 2.0 

D+ ออน  (Poor) 1.5 
D ออนมาก  (Very Poor) 1.0 
E ตก  (Fail) 0.0 

 

 1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้     
        

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
P (Pass) ผาน 
F (Fail) ไมผาน 

 

  ระบบคะแนนน้ีใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่ใหประเมินผลโดยไมมีคาระดับคะแนน และวิชาที่
ไดผลประเมิน F นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบผาน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาใหเปนสวนหน่ึงของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธกับ curriculum 
mapping ของรายวิชาตาง ๆ โดยมีเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือทวนสอบ
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งจากการประเมินของผูเรียนและการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาและนําผลการทวนสอบดังกลาวมาพิจารณา รวมทั้งมีการจัดต้ังคณะกรรมการทวน
สอบของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 ขอสอบ ระดับผลการเรียนในแตละรายวิชาและ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 ในแตละรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในแตละภาคการศึกษา 

 

  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

โดยการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ดวยการเก็บขอมูลหา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต นําผลการวิเคราะหขอมูลยอนกลับมา
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ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยคณะกรรมการตามเกณฑของ สกอ. การเก็บขอมูลจะดําเนินการหาคาทางสถิติ ดังตอไปน้ี 

(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) สํารวจความเห็นจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ  

(3) การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้น 

(4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา  
ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังน้ี 
(1) เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา 2.00 
(3) คุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
(4) ไมมีพันธะดานหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
(5) มีเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา  
ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 
(1) เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
(2) ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ (1) และ (2) ย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ันอาจไมได
รับการพิจารณาเสนอช่ือตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและ
จรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการอบรมเก่ียวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกัน
คุณภาพการศึกษาการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

1.3 มอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 
1.4 มอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลาย

หัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองสอนโดยมีอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตรเปนผูให
คําแนะนํา 

1.5 กําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

การประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการ
เปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) สงเสริมการเพ่ิมพูนความรูของอาจารย โดยมีการสนับสนุนดานการศึกษาตอ หรือการลาศึกษาตอ 
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ รวมทั้งการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ  

(3) สงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
(1) สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมหรือเขารวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู  

และคุณธรรมแกชุมชนที่เกี่ยวของ 
(2) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือสรางองคความรูใหมเปนหลัก และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความเช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพเปนรอง 
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หมวดท่ี 7  การประกันคณุภาพหลกัสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารยผูรับผิดชอบจํานวนอยางนอย 
5 คน อาจารยผูรับผิดชอบทุกคนเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมเกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติ
เชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตรคือ มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และตองมีผลงานวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานวิชาการที่
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาที่เปดสอน และทําหนาที่สอนและคนควา วิจัยในสาขาดังกลาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เปนอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดในรอบ 5 ป ของการปรับปรุง  
  นอกจากน้ีไดมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก อาจารยประจําหลักสูตรไม
ตํ่ากวารอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรตลอด
หลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  และระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

2. บัณฑิต 

  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดมีการกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน
คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรมีการดําเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยขอมูลจากผูใชบัณฑิตดวยการขอเขา
สัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมที่จบการศึกษาและเขาทํางานใน
สถานประกอบการน้ัน ๆ และจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของ
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จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจํานวนของบัณฑิต (รอยละ) ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

3. นักศึกษา 

  หลักสูตรมีกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษารวมทั้งดําเนินการตามระบบ
และกลไกโดยอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ทําการรับนักศึกษาประจําป
การศึกษาตามแผนที่วางไว โดยขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนด ภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่สอบสัมภาษณนักศึกษามีการกํากับ ติดตามโดย
ใหอาจารยที่ปรึกษาจัดตารางการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งในดานวิชาการและการใชชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา พรอมทั้งสงเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

4. อาจารย 

  มีการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เปนอยางนอยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่สัมพันธกัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิม
อยางตอเน่ือง โดยการพิจารณากรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาตอ) รวมกับคณะเพ่ือให
อาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการและการทําวิจัยโดยสนับสนุนให
อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู (KM) ซึ่งจัดโดยคณะ 
และหลักสูตรรวมกับคณะจัดสรรงบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยมีการ
จัดสรรวิชาสอนตรงกับความชํานาญของอาจารยผูสอนและมีการเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสม 
รวมทั้งมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

  หลักสูตรมีการจัดทําหลักสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และขอเสนอแนะตางๆ จากแหลงฝก
ประสบการณนักศึกษาทั้งเอกชนและราชการเพ่ือนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง
รวมทั้งอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันกับคณะในการจัดทําโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองเรียนตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจากเอกสาร 
มคอ.1 พรอมทั้งไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูที่มีความเช่ียวชาญครอบคลุมในศาสตร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากน้ันจึงย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรองหลักสูตร
และเริ่มรับนักศึกษา 
  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดทําหลักสูตรไดรับความเห็นชอบและดําเนินการเปดรายวิชา
แลว อาจารยประจําหลักสูตรตองคํานึงถึงการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอน
ใชวิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน  
  สําหรับการประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรง
ตามวัตถุประสงคที่ กําหนดไวในเอกสาร มคอ.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดนํ้าหนักของ
องคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของ
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นักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกํากับใหมีการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

6. สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู 

  อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือนํามา
วางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมย่ิงขึ้น เชน การเตรียมความพรอมของหองเรียนใหมีบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ทั้งในดานแสงสวาง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใชสอยในหองเรียนให
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานสื่อโสตทัศนูปกรณ เชน 
คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอ้ี ใน
หองเรียนใหพรอมสําหรับใชงานรวมทั้งเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย (wifi) ของมหาวิทยาลัยการจัดหา
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกสในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย หองสมุดของคณะวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติคอมพิวเตอร  
 

 6.1  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบใหบริการแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ใชในการเรียน ไดแก หนังสือ ตํารา ฐานขอมูล อุปกรณสนับสนุนการเรียน อยูใน
ความรับผิดชอบรวมกันระหวางคณะและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ีเครื่องมือ
ทางดานวิทยาศาสตรยังไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิทยาศาสตรและอยูในความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
คณะและศูนยวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการขอมูลหนังสือ/วารสาร และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

ขอมูลเก่ียวกับ หนังสือ (เลม) วารสาร (รายการ) 
 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,077 485 8 2 
ฟสิกส 1,008 196 32 7 
เคมี/เคมีประยกุต 1,487 267 32 7 
ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต 2,041 423 32 7 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 271 52 32 7 
คหกรรมศาสตร 3,085 318 32 7 
สิ่งแวดลอม 1,912 162 28 1 
สาธารณสุข 5,203 328 37 3 
การแพทยแผนไทย/การแพทยแผน
ไทยประยุกต 

62 - 4 - 

คณิตศาสตและสถิติ 4,568 677 1 2 
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ฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกส ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 
กลุมสาขาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL 
- ABI/INFORM Complete 

- Education Resources Information Center (ERIC) 
- Education Resources Complete 

 

กลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- ACM Digital Library 
- Computer & Applied Science Computer 

- American Chemical Society Journal (ACS) 
 

กลุมสหวิชา 

- H.W.Wilson 
- Web of  Science 

- ProQuest Dissertation & Theses 
- Academic Search Premier 

- SciVerse  ScienceDirect 
- SpringerLink – Journal 

 

ฐานขอมูลไทยที่นาสนใจ 
- Business Source Premier 

- MuseGlobal 
- IOP Science Extra 

- Bu siness Expert Press 
- BioOne 

- Communication & Mass Madia Complete 
- ProQuest Research Library 

- eBrary 
 

ฐานขอมูลเปด 

- Business Monitor 
- สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน 

- ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 
- Wikipedia 

- Encyclopedia Britan nica Concise 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงทั่วโลก (IR - Web) 
- ฐานขอมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 

- ฐานขอมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 
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- Bioline International 
- BioMed Central the Open Access Publisher 

- Chemistry Central 
- arXir 

- AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 
- AGRIS 

- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 

- The Encyclopedia of Earth , EOE 
- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 

- Directory of  Open Access Journal (DUAS) 
 

ฐานขอมูลอ่ืน ๆ  
- IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
- ฐานขอมูลทองถิ่น 

 
6.1.2 ฮารดแวรและอุปกรณรอบขาง 
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ีโปรแกรมวิชายังมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขางที่ใชสนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอน โดยใชทรัพยากรรวมกัน 2 หลักสูตรในโปรแกรมวิชา ดังน้ี 

(1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 2 หอง 
(2) เน็ตบุกคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง 
(3) ดาตาโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง 
(4) เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 4 เครื่อง 
(5) กลองถายภาพดิจิทัล จํานวน 1 เครื่อง 
(6) กลองวิดีโอดิจิทัล จํานวน 1 เครื่อง 
(7) เครื่องขยายเสียงพรอมไมโครโฟน จํานวน 3 ชุด 
(8) กลองวงจรปด จํานวน 1 ระบบ 
(9) Wireless LAN จํานวน 1 ชุด 

 

 6.2  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการจัดซื้อ

หนังสือ และตําราที่เก่ียวของ เพ่ือใหบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือ
หนังสือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่จําเปน นอกจากน้ีอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทําการจัดซื้อหนังสือดวย นอกจากน้ีทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีสิ่ง
สนับสนุนอ่ืน ๆ เชน หองสมุดคณะ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 
เครื่องขยายเสียง และอุปกรณอ่ืน ๆ ตามความจําเปนอยางครบถวน ทันสมัยและมีสภาพพรอมใชงาน 
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 ในสวนของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร คณะกรรมการหลักสูตรจะเสนอรายการจัดซื้อ
หนังสือเพ่ิมเติมผานประธานโปรแกรมวิชาและคณะตามปงบประมาณ และจัดหาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่
ทันสมัยและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

 

 6.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยวิทยาศาสตร 

และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สํารวจความเพียงพอและความ
ตองการหนังสือ ตํารา เอกสารอางอิง วารสารฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและวัสดุอุปกรณ เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรของคณาจารยและนักศึกษาอยางสม่ําเสมอทุกปการศึกษา 

จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชสื่อการเรียนการสอนของอาจารย รวมทั้งมีการประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ระบบเครือขาย อุปกรณการทดลอง 
ทรัพยากร ส่ือและชองทางการเรียนรู 
เพื่ อ สนั บ สนุ น ทั้ งก าร ศึ ก ษ า ใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียน รู ได ด วยตน เอง อย าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

1. จัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มี
เครื่องมือทันสมัย เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ฝ ก ป ฏิ บั ติ  ส ร า งค ว าม พ ร อ ม ใน ก าร
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหบริการหนังสือ ตํารา งานวิจัย และส่ือใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรู ตามหลักสูตร 
และใหนักศึกษาสามารถยืมไปใชในการ
เพิ่มพูนความรูใหตนเองได 

- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมือ
อุปกรณ ตอหัวนักศึกษา ชั่วโมงการ
ใชงานหองปฏิบัติการ และเครื่องมือ 

- จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน
ที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตาง ๆ  

- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
ส่ือดิจิทัล ที่มีใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือตํารา ส่ือดิจิทัล  

- ผ ล สํ า ร วจ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติการ  

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน  

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ีที่ 
1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา  
80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
เกณฑประเมิน 

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ี
ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 
80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับ และตัวบงช้ีรวมในแตละป 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอน และ/หรือ การปรึกษา หารือกับ

ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา  
  กระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะใหประธาน
หลักสูตร และทีมผูสอนนําไปปรับปรุง และรายงานผลตอไป 
 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา 
(2) การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  
(3) รวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือนํามาวางแผน

พัฒนาใหสอดคลองและหรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
2.1  นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 
2.2  ผูวาจาง/ผูใชบัณฑิต 
2.3  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมทั้งสํารวจสัมฤทธ์ิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของตัวบงช้ีขางตน 
รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงต้ังจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 
4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 

 

 

 

 





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
วาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก  ข 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียน  
และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก  ค 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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สรุปการปรบัปรุงหลักสตูร 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สามารถสรุปการปรับปรุงได ดังน้ี  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

ปรบัปรงุ 
ป พ.ศ. 2559 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยี              

สารสนเทศ)  
ช่ือยอ (ภาษาไทย)    : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Information 

Technology)  
ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Information Technology) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยี              

สารสนเทศ)  
ช่ือยอ (ภาษาไทย)    : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Information 

Technology)  
ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Information Technology) 
 

คงเดิม 

3.ปรัชญาของหลกัสูตร 
    เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต 

3.ปรัชญาของหลกัสูตร 
    เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต 
 

คงเดิม 

4. วัตถุประสงคของหลักสตูร 
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สามารถปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปใชสนับสนุนใน
งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม 

4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีพื้นฐานความรูในการพัฒนาตนเอง
หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

4 .4  เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี มี คุณ ธรรม  จ ริ ย ธ รรม  แล ะ
จรรยาบรรณ ในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 

4. วัตถุประสงคของหลักสตูร 
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สามารถปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูไปใชสนับสนุนใน
งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม 

4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีพื้นฐานความรูในการพัฒนาตนเอง
หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และทักษะชีวิตในวิชาชีพ มีความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

เปลี่ยนแปลง
ขอ 4.4 ให
กระชับ โดย
ตัดคํา
ฟุมเฟอยออก 

5. อาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร 
นายอํานาจ ทองขาว  ผูชวยศาสตราจารย 
นางพิกลุ สมจติต  ผูชวยศาสตราจารย 
นายญาณพัฒน  ชูช่ืน  อาจารย 
นายสกรรจ รอดคลาย  อาจารย 
นายเสรี  ชะนะ  อาจารย 
นางนลินี   อินทมะโน  ผูชวยศาสตราจารย 
 

5. อาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร 
นางนลินี   อินทมะโน ผูชวยศาสตราจารย 
นายอํานาจ ทองขาว ผูชวยศาสตราจารย 
นางพิกลุ สมจติต ผูชวยศาสตราจารย 
นายเสรี  ชะนะ อาจารย 
นางสาวดินาถ  หลําสบุ  อาจารย 
 

เปลี่ยนแปลง
อาจารย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรเพือ่
ความ
เหมาะสม 

6. ระบบการจัดการศึกษา  
    แบบช้ันเรียน 
 

6. ระบบการจัดการศึกษา  
    แบบช้ันเรียน 

คงเดิม 

7. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
                                      ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 

7. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
                                      ไมนอยกวา   127 หนวยกิต 

ปรับหนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

8. โครงสรางหลักสูตร  
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา   30 หนวยกติ  

- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           9 หนวยกิต  
- กลุมวิชามนุษยศาสตร                    6 หนวยกิต  
- กลุมวิชาสงัคมศาสตร                     6 หนวยกิต  
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร     9 หนวยกติ  

และเทคโนโลยี  
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา    98 หนวยกติ  

- วิชาแกน                                    11 หนวยกิต  

- วิชาเน้ือหาบังคับ                          61 หนวยกิต  

- วิชาเน้ือหาเลือก                           12 หนวยกิต  

- กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ         8 หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                 6 หนวยกิต 
 

8.3 กลุมวิชาเลือกเสร ี             ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

8. โครงสรางหลักสูตร  
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา     30 หนวยกิต  

- กลุมวิชาภาษาและ      ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
   การสื่อสาร            

• บังคับเรียน                        9 หนวยกิต 

• เลือกเรียน      ไมนอยกวา      3 หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตรและ 
    วิชาสังคมศาสตร        ไมนอยกวา      9 หนวยกติ  

• บังคับเรียน                        3 หนวยกิต 

• เลือกเรียน      ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

- กลุมวิชาคณิตศาสตร   ไมนอยกวา     9 หนวยกติ  
   วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

• บังคับเรียน                         3 หนวยกิต 

• เลือกเรียน       ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ              ไมนอยกวา     91 หนวยกิต  

- กลุมวิชาแกน                               12 หนวยกิต  

- กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา     68 หนวยกติ 

• บังคับเรียน        50 หนวยกิต 

• เลือกเรียน ไมนอยกวา     18 หนวยกติ 

- กลุมวิชาวิทยาการจัดการ                  3 หนวยกิต 

- กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ         8 หนวยกิต 
 

8.3 กลุมวิชาเลือกเสร ี           ไมนอยกวา      6 หนวยกติ 
 

เปลี่ยนแปลง
โครงสราง
หลักสูตรเพือ่
ความ
เหมาะสม 
 
  

9. รายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ไมนอยกวา   30 หนวยกติ 
      9.1.1  กลุมวชิาภาษาและการสือ่สาร    ใหเรียนไมนอยกวา 
9 หนวยกิต 
        บังคับเรียน 6 หนวยกิต 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
1500303 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 English for Communication 1 
 

           เลอืกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
1500304 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 English for Communication 2  
1500310 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
1500311 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
1500313 ภาษามาเลยเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  

9. รายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ไมนอยกวา   30 หนวยกติ  
      9.1.1  กลุมวชิาภาษาและการสือ่สาร    ใหเรียนไมนอยกวา 
12 หนวยกติ 
        บังคับเรียน 9 หนวยกิต 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
GEL0201 ภาษาองักฤษในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 
 English for Today’s World  
GEL0202 ภาษาองักฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
 English at Work 
  

 เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกติ จากวิชาตอไปน้ี 
GEL0301 ภาษามาเลยเพือ่การสื่อสาร 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  

 
ปรับรายวิชา 
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1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
1500315 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 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  
 

  9.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 
หนวยกิต 
     บังคับเรียน 3 หนวยกิต 
2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
 Moral Principles Leading to Self Sufficiency
  

              เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกติ จากวิชาตอไปน้ี 
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 3(3-0-6) 
   Information  for Study Skills and Research 
1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion  
2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life  
2000306 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Art in Daily Life  
2500301 พฤติกรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 

      9.1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เรยีนไม
นอยกวา 9 หนวยกิต 
       บงัคับเรยีน 3 หนวยกิต 
GEH0401 วิถีลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 
 Songkhla Lake Basin Living  
 

              เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกติ จากวิชาตอไปน้ี 
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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 
 Information for Learning  
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 
 

ปรับรายวิชา 

9.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ใหเลอืกเรียนไมนอยกวา 6 
หนวยกิต 
              บังคับเรียน 3 หนวยกิต 
2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Study for Local Development  
 

          เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
2500302 วิถีไทย 3(3-0-6) 
 Thai  Living  
2500303 วิถีโลก 3(3-0-6) 
 Global Living  
2500304 มนุษยกับสิง่แวดลอม 3(3-0-6) 
 Man and Environment  
2500305 มนุษยกับสงัคม 3(3-0-6) 
 Man and Society  

                                   -   
 

ยกเลิก 
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2500306 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy  
2500307  สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace Studies  
2500310 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Law in Daily Life 
 

9.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ให
เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
              บังคับเรียน 6 หนวยกิต 
4000306 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making  
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 
  

          เลือกเรียนไมนอยกวา  3 หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Sport and Exercise for Health  
4000305 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life  
4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6) 
 Life and Energy  
4000311 อนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0-6) 
 Reproductive Health  
4000312 อาหารและโภชนาการเบือ้งตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition 
4000313 วิทยาศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Science  
4000314 วิทยาศาสตรระบบโลก 3(3-0-6) 
 Earth System Science 
4000315 สารเคมแีละยาในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) 
 Chemical and Drugs in Daily Life  
4000316 สิ่งแวดลอมในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 
 Environmental in Daily Life  
4000317 พืชพรรณเพื่อชีวติ 3(3-0-6) 
 Plant for Life  
4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life  
4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mental Health in Daily Life  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรียน
ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
              บังคับเรียน 3 หนวยกิต 
GES0501 วิเคราะหการคิด  3(2-2-5) 
 Thinking Analysis 
  

              เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกติ จากวิชาตอไปน้ี 
GES0502 ชีวิตกบัสิง่แวดลอม 3(3-0-6) 
 Life and Environment  
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Life and Technology  
GES0601 เกษตรเพื่อชีวติ 3(3-0-6) 
 Agriculture for Life  
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition  
GES0702  การดแูลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
 Integrated Health Care  
GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 Jobs on a Daily Basis 
 

ปรับรายวิชา 
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9.2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา     98  หนวยกติ 
  9.2.1 กลุมวิชาเน้ือหา ไมนอยกวา     84  หนวยกติ 
   1) วิชาแกน                            11  หนวยกติ 
4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics  
4661101 สถิติสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Statistics for Information Technology 
4661102 โครงสรางดีสครตี 3(3-0-6) 
  Discrete Structure  
4661103 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 
  Information Technology Fundamentals 
 

9.2  หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา     91  หนวยกิต 
  9.2.1  กลุมวิชาแกน  12  หนวยกิต 
4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics  
4661111 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Fundamental of Information Technology  
4661112 สถิติสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Statistics for Information Technology 
4662113 ภาษาองักฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 English for Information Technology 
 

ปรบัรายวิชา 
 

   2)  วิชาเน้ือหาบงัคับ  ไมนอยกวา     61  หนวยกติ 
   (1) กลุมประเดน็องคการและระบบสารสนเทศ  12  หนวยกิต                   
4663201 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information System Security  
4663202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System  
4663203 การจัดการโครงการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  Information Project  Management  
4663204 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1(1-0-2) 
  Information Technology Seminar  
4664201 กฎหมายและจริยธรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                     2(2-0-4) 
  Information Technology Laws and Ethics 
 

9.2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา    79 หนวยกติ 
 2.2.1  วิชาเฉพาะดานบังคับ        50  หนวยกติ 
     1) กลุมประเดน็องคการและระบบสารสนเทศ 10  หนวยกติ                 
4662211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
  Management Information System  
4663212  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information System Security  
4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) 
 Seminar in Information Technology  
4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Technology Project Management  
 

 

   (2)  กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต        25  หนวยกติ 
4661301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพวิเตอร  3(2-2-5)                                     
  Human Computer Interaction  
4662301 ระบบฐานขอมลู 3(2-2-5) 
 Database Systems  
4662302 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล 
                                              3(2-2-5) 
 Database Application Development Workshop 
4662303 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
  Web Technology  
4662304 การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
  Operating Systems Management  
4663301 การจัดการและบํารงุรักษาระบบคอมพิวเตอร   
                                               3(2-2-5) 
 Computer Systems Management and Maintenance 
4663302 เทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการจัดการความรู 
               3(3-0-6) 
  Information Technology for Knowledge 
 Management  

   2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต        19  หนวยกติ  
4662311 ระบบฐานขอมลู   3(2-2-5) 
  Database Systems  
4662312 เทคโนโลยีเว็บ     3(2-2-5) 
  Web Technology  
4662313 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
  Computer Graphic Design  
4662314 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร   
  3(2-2-5) 
  Human-Computer Interaction  
4663315 การจัดการและบํารงุรักษาคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
  Computer Management and Maintenance 
4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(0-4-2) 
  Project in Information Technology I  
4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-4-2) 
  Project in Information Technology II  
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4663303 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(0-4-2) 
  Project in Information Technology I  
4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-4-2) 
  Project in Information Technology II 
 

(3)  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  18 หนวยกติ 
4661401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
  Computer Programming  
4662401 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
  Web Programming  
4663401 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
  System Analysis and Design  
4663402 การโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5) 
  Object-Oriented Programming  
4663403 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ   3(3-0-6) 
  Object-Oriented Analysis and Design 
4663404 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 
  Software Engineering  
 

3) กลุมเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟตแวร  15  หนวยกิต 
4661411 ข้ันตอนวิธแีละการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Algorithm and Basic Programming  
4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
  Computer Programming  
4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ     3(2-2-5) 
  Web Programming  
4663414 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
  System Analysis and Design  
4663415 การโปรแกรมเชิงวตัถุ   3(2-2-5) 
  Object-Oriented Programming 
 

 

(4)  กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ         6  หนวยกติ 
4662501 โครงสรางขอมลูและขั้นตอนวธิ ี 3(2-2-5) 
  Data Structures and Algorithms  
4662502 ระบบสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร  
  3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Network 

4) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ        6  หนวยกติ 
4661511 โครงสรางขอมลู 3(2-2-5) 
  Data Structures   
4661512 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                          
  3(2-2-5) 
  Data Communication and Computer Network 
 

 

    3) วิชาเน้ือหาเลือก ไมนอยกวา        12  หนวยกติ 
4662601 โปรแกรมสําเร็จรปูและการประยุกตใชงาน  3(2-2-5) 
 Software Package and Application  
4662602 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Computer Graphic for Design    
4662603 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 
 Wireless Technology    
4662604 ภาษาองักฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)                                                 
 English for Information Technology 
4663601 ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส 3(2-2-5) 
  Electronic Business  
4663602 หัวขอพิเศษเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
  Special Topics in Computer  
4663603 การประกันระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Information System Assurance  
4663604 โปรแกรมภาษาทางเลือก 3(2-2-5) 
  Selected Programming Language  
4663605 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 
  Web Services Technology 

9.2.2 วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา      18  หนวยกิต 
4663611 การสรางภาพเคลือ่นไหว 2 มิติ       3(2-2-5) 
 2D Animation Creation  
4663612 การสรางภาพเคลือ่นไหว 3 มิต ิ 3(2-2-5) 
 3D Animation Creation  
4663613 การผลิตสื่อมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
 Multimedia Production  
4663614 การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
 Computer Network Design  
4663615 ความมั่นคงของเครือขาย    3(2-2-5) 
 Network Security  
4663616 เทคโนโลยีไรสาย   3(2-2-5) 
 Wireless Technology  
4663617 การประยุกตใชงานเครือขายสังคมออนไลน 3(2-2-5) 
  Applications of Social Network  
4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  Special Topics in Information Technology   
4663619 ธุรกจิดิจทัิล 3(2-2-5) 
 Digital Business  
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การ
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4663620 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
  Object-Oriented Analysis and Design  
4663621 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 
  Software Engineering  
4663622 การทําเหมอืงขอมลู 3(2-2-5) 
 Data Mining  
4663623 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม     3(2-2-5) 
  Modern Programming Language  
4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 
 Mobile Application Development  
4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2-2-5) 
  Databases and Application Development  
4663626 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 
  Web Services Technology 
4663627 แพลตฟอรมเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Platform Technologies  
 

9.2.2  กลุมวิชาวทิยาการจัดการ  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
  
 

9.2.3  กลุมวิชาวทิยาการจัดการ ไมนอยกวา       3  หนวยกิต 
3562201 การสรางธรุกิจใหมและการเปนผูประกอบการ                         
  3(3-0-6) 
 New Venture Creation and  Entrepreneurship  
 

 
ปรับช่ือ
รายวิชา 

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

- ยกเลิก
รายวิชา 

9.2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ        8  หนวยกิต 
            เลือกแบบใดแบบหน่ึงตอไปน้ี  
 แบบท่ี 1   
4664701 การเตรยีมฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                          2(90) 
  Preparation Field for Experience in 
 Information Technology  
4664702 การฝกประสบการณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6(320) 
  Field  Experience in Information Technology
    

แบบท่ี 2   
7000390 การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา 2(90) 
  Cooperative Education Preparation  
7000490 สหกจิศึกษา 6(640) 
  Cooperative Education 

9.2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 8  หนวยกิต 
 เลือกแบบใดแบบหน่ึงตอไปน้ี  
แบบท่ี 1 ฝกประสบการณวชิาชีพ  
4663711  การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 2(1-2-3) 
  Preparation Field for Experience in 
 Information Technology  
4664712 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6(540) 
  Field  Experience in Information Technology  
 

แบบท่ี 2 สหกจิศึกษา   
7000390 การเตรยีมความพรอมสหกจิศึกษา 2(90) 
  Cooperative Education Preparation  
7000490 สหกจิศึกษา 6(640) 
 Cooperative Education 
 

 

9.3  หมวดวิชาเลอืกเสร ี        ไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซํ้า
กับรายวิชาท่ี เคยเรียนมาแลว และตองไม เปนรายวิชาท่ี
กําหนดใหเรียนท่ีไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  ไมนอยกวา      6  หนวยกติ 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซํ้า
กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดให
เรียนท่ีไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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10. คําอธิบายรายวิชา 
  10.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     10.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยท้ังการฟง การพดู 
การอาน และการเขียน ใหสามารถใชสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 

10. คําอธิบายรายวิชา 
  10.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   10.1.1  กลุมวชิาภาษาและการสือ่สาร 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  
การอาน  และการเขียน  ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษา
สื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมตาม
บริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 
 Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in Thai for the daily life 
communication appropriately in various Thai contexts. 
 

 
 
 
เปลี่ยนรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสม
และ
ครอบคลุม
ย่ิงขึ้น 
 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
 English for Communication 1    
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดตอในสถานการณตาง ๆ เพื่อสื่อ
ความหมายในชีวติประจําวัน 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 3(3-0-6)  
 English for Today’s World 
 พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชใน
การศึกษาและการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 
 Develop learners in using English as a 
medium to access and retrieve information for 
education and daily life applications. 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา ปรบัช่ือ
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาองักฤษ 
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสม
และ
ครอบคลุม
ย่ิงขึ้น 

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
 English for Communication 2  
 การฝกทักษะและกลวธิีการอาน รวมท้ังการเขียน
ขอความสั้น ๆ เพือ่การสื่อสารและฝกทักษะดานการฟง การพูด
เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)  
             English at Work 
 ฝกทักษะการใชภาษาองักฤษในบรบิทของการทํางาน  
และสามารถใชภาษาอั งกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน  
สัมภาษณงาน  และบริบทอื่น ๆ ของการทํางาน 
 Practice English skills in work-related 
contexts. Make use of English for job seeking, job 
applying, job interviewing, and other work-related 
contexts. 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา ปรบัช่ือ
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาองักฤษ 
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสม
และ
ครอบคลุม
ย่ิงขึ้น 

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Malay for Communication   
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษามาเลย โดยเนนทักษะการฟงและการพดูสาํหรบัการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)                 
             Malay for Communication 
 การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และ
การเขียน  โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร 
สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม  เพ่ือการนําไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหสั
วิชา  และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสม
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 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.  
 

และ
ครอบคลุม
ย่ิงขึ้น 
 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6) 
 Indonesian for Communication 
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด  การอาน  และการ
เขียน  โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร  
สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
  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. 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหมเพื่อให
นักศึกษามี
ความรู ความ
เขาใจ 
วัฒนธรรม
และภาษาใน
กลุมอาเซียน 
 

1500315 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Burmese for Communication   
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาพมา โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาพมา โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
 Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Burmese, focusing on listening 
and speaking for daily life. 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา  และ
เพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาองักฤษ 
 

1500310 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)               
 Chinese for Communication   
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาจีน โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรบัการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝก
ทักษะฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  เรียนรู
การศึกษาคนควาภาษาจีนดวยตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหม  
พรอมท้ังเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 
 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. 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสม
และ
ครอบคลุม
ย่ิงขึ้น 

1500311 ภาษาญีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Japanese for Communication  
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน  

GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสราง
ความเขาใจดานสังคมและวฒันธรรมระหวางไทยและญี่ปุน 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา และ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสม
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 Study and practice skills in Japanese, 
focusing on listening and speaking for daily 
communication and  promoting the understanding of 
Thai and Japanese cultures.  
 

และ
ครอบคลุม
ย่ิงขึ้น 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication   
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาเกาหล ีโดยเนนทักษะการฟงและการพดูสาํหรบัการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาเกาหลี โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
 Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in Korean, focusing on 
listening and speaking for daily life. 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา  และ
เพิ่ม
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาองักฤษ 
 

10.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร    
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา 3(3-0-6)                            
 Information for Study Skills and Research 
 ความหมาย และความสํ า คัญ ของสารสน เทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลงสารนิเทศใน
การศึกษาคนควาภายในมหาวิทยาลัย และแหลงสารนิเทศอื่น ๆ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

10.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 
 Information for Learning 
 ความหมาย  ความสําคัญ   และความตองการ
สารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  กลยุทธ
การสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  การประเมินสารสนเทศ  
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. 
 

จากกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
เปนกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร  
และมีการ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความ
เหมาะสม
ย่ิงขึ้น 

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)  
 Philosophy and Religion  
 ความหมาย องคประกอบ ประเภท การวิเคราะห
ปญหาของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาให เห็นถึง
ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา 
เขาใจคุณคาท่ีแทจริงของปรัชญาและศาสนา เรียนรูและเขาใจ
แนวคิดของปรัชญาและหลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ สามารถ
นําหลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกลาวมาใชพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อใหเกิดสันติภาพและสันติ
สุขในสังคม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religions 
 ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของ
ปรัชญาและศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธและความ
แตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา คุณคาท่ีแทจริงของปรัชญา
และศาสนา หลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ นําหลักธรรมมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให
เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 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. 
 
 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา กลุมวิชา
จากกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
เปนกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร  
และมีการ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหได
ใจความ 
กระชับมาก
ย่ิงขึ้น 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

2000302 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)  
 Aesthetic of Life  
 ศาสตรทางความงาม ความหมายและขอแตกตางของ
สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร
ทางการเห็น  ศาสตรทางการได ยิน  และศาสตรทางการ
เคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผาน
ข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคา ระดับการรําลึก ความคุนเคย และ
ความซาบซ้ึง  
 

GEH0403 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6)  
 Human and Aesthetics 
 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน  องคประกอบทาง
ศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุกต ใช ใน
ชีวิตประจําวัน 
 Concept and theory of beauty, aesthetic 
elements in painting, music and performing arts, 
beauty in daily life. 
 

ไดนําวิชา
สุนทรียภาพ
ของชีวิตและ
วิชาศิลปะใน
ชีวิตประจาํวัน
มาบูรณาการ
ใหม แลว
เปลี่ยนรหสัวิชา 
ช่ือวิชา กลุม
วิชาจากกลุม
วิชา
มนุษยศาสตร 
เปนกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร  
และมีการปรบั
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 

2000306  ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 Art in Daily Life  
 ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม องคประกอบทาง
ศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสรางและการตกแตง การ
นําเอาศิลปะ และการออกแบบมาใชกับการแตงกาย อาหาร การ
ตกแตงบานเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ  
 

 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self Development 
 ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม 
สาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การเขาใจตนเอง และเขาใจผูอื่น 
ตลอดจนการพัฒนาตนใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค การสราง
มนุษยสัมพันธในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน และ
การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข  
 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development 
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่น  
การพัฒนาตนดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต  สํานึกในความ
เปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธท่ีดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อ
การอยูรวมกัน 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. 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา ช่ือวิชา 
กลุมวิชาจาก
กลุมวิชา
มนุษยศาสตร
เปนกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร  
และมีการ
ปรบั
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความ
เหมาะสม
ย่ิงขึ้น 

2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)  
 Moral Principles Leading to Self Sufficiency
 ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการ
ดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ การสรางศรัทธาและปญญา การนํา
หลักธรรมมาใชในการปองกัน และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
และสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
 Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
 ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการ
ดํารงชีวิต การฝกสติ สมาธิ การสรางศรัทธาและปญญา การนํา
หลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสงัคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา และกลุม
วิชาจากกลุม
วิชา
มนุษยศาสตร 
เปนกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
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การ
เปลี่ยนแปลง 

 Meaning of life, religious teachings for the 
wellness of life, mindedness and concentration, 
application of Self-Sufficiency principles in life. 
 

และ
สังคมศาสตร  
และเพิ่มเตมิ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาองักฤษ 

10.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร    
2500302 วิถีไทย 3(3-0-6)  
 Thai Living  
 ลักษณะท่ัวไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาสังคมและ
แนวทางแกไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย โดยศึกษา
ทฤษ ฎีการพัฒ นาและโครงการพัฒ นาอัน เน่ื อ งมาจาก
พระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบานและทองถ่ิน การดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง 

 
GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Man and Changing World 
 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย  โลกทัศนในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความเปนไทยและการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม 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. 
 

 
ไดนําวิชาวิถี
ไทย  วิชาวิถี
โลก  วิชา
มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม  
และวิชา
มนุษยกับ
สังคมมาบูรณ
การ แลว
เปลี่ยนรหสั
วิชา  ช่ือวิชา 
กลุมวิชาจาก
กลุมวิชา
สังคมศาสตร
เปนกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร  
และมีการ
ปรบั
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความ
เหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 

2500303 วิถีโลก 3(3-0-6) 
 Global Living  
 ความเปนมาของมนุษยชาติกับการสรางสรรคอารย
ธรรม วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
ของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและแนวทางแกไขของ
สังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในโลก
ปจจุบัน เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิตท่ีสมบูรณใน
สังคมแหงปญญาและขอมูลขาวสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

- 
 

2500304  มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)  
 Man and Environment  
 ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความรู
ท่ัวไปเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษตาง ๆ ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชีวิตมนุษย 
แนวทางการแกปญหา และการมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม การสงเสริมบํารุงรักษา ตลอดจนสรางแนวคิดและ
จิตสํานึกเพื่อการพัฒนาแบบย่ังยืน 
 

- 
 

2500305 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)  
 Man and Society  
 ลักษณ ะท่ัวไปของสั งคมม นุษย  องคประกอบ
โครงสรางและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมนุษยในมิติตาง ๆ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอวิถี
ชีวิตของมนุษย สถานการณตาง ๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดาน

- 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง แนวทางการดําเนิน
ชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคมปจจุบัน 
 

2500306 เศรษฐกิจพอเพยีง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy  
 ความหมาย ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ  
 

- 
 

 

2500307 สันติศึกษา 3(3-0-6)                                                                                
 Peace Studies  
 ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและ
สันติภาพศึกษา ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในระดับ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ และการจัดการ
ความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 

- 
 

 

2500308 การศึกษาเพื่อพฒันาทองถิ่น             3(3-0-6) 
 Study for Local Development  
 ความหมาย ความสําคัญ  ความเช่ือมโยง และ
ความสัมพันธของทองถิ่น การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ สถานการณ ปญหา ในทองถ่ิน และแนวทางใน
การแกไขปองกันปญหา พัฒนาเหตุการณใหเกิดคุณประโยชนตอ
ตนเอง ผูอื่นและสังคม การประยุกตความรู เพื่อเสนอแนว
ทางการแกปญหากรณีศึกษา 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 
 Songkhla Lake Basin Living 
 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบ
นิเวศ สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการพระราชดําริ  รวมท้ังสรางจิตสาธารณะ  
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาท่ีพลเมอืง 
 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. 
 

นํารายวิชา
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
มาบูรณาการ
ใหม เพื่อให
นักศึกษามี
ความเขาใจ 
และเรียนรู
พื้นท่ีของลุม
นํ้าทะเลสาบ
สงขลา และมี
ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
หนาท่ีความ
เปนพลเมืองท่ี
ดีของสงัคม
และเขาใจ
ประชาธิปไตย
อยางแทจริง 

2500310 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Law in Daily Life   
           ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความสําคัญ
ของกฎหมายตอบุคคลและสังคม ประเภทและท่ีมาของกฎหมาย 
หลักท่ัวไปอื่น ๆ ของกฎหมาย หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Fundamental Law for Quality of Life  
 วิ วั ฒ น าก า ร ข อ งก ฎ ห ม าย   สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  
รัฐธรรมนูญและสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกันการทุจริต 
 Evolution of the Law, human rights, 
constitutional Law and fundamental rights, 
emphasizing, on Laws related to student Life, and 

เปลี่ยนรหสัวิชา 
ช่ือวิชา กลุม
วิชาจากกลุม
วิชา
สังคมศาสตร
เปนกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร  
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educate students to have virtue, morality, and 
corruption prevention. 

และมีการปรบั
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 

2500311 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies 
 ศึกษาความเปนมา ความหลากหลายทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน พัฒนาการการรวมตัวของประชาคมอาเซียน กลไก กฎ
บัตร ความรวมมือของประเทศสมาชิกและเขตการคาเสรี
อาเซียน อาเซียนในปจจุบัน และประเทศไทยในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบ ความพรอมและการปรับตัวของ
สงัคมไทยในประชาคมอาเซียน 

GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways 
 พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน 
สถานภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของ
ไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 
 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. 

เปลี่ยนรหสั
วิชา ช่ือวิชา 
กลุมวิชาจาก
กลุมวิชา
สังคมศาสตร
เปนกลุมวิชา
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร  
และมีการ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความ
เหมาะสม
ย่ิงขึ้น 

10.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Sport and Exercise for Health  
 หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลัง
กาย ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพ
ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
ประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬาในการเลนกีฬาและการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติท่ีเปนพื้นฐานในการเลนกีฬาและการ
ออกกําลังกายตามวิถีไทยและสากล 

10.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ      3(2-2-5) 
              Integrated Health Care  
 ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ  การดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการ  ดานอาหาร  การออกกําลังกาย  และ
การจัดการความเครียด  เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดจนการ
แกไขความเช่ือท่ีผิดทางดานสุขภาพ  
 Definition and composition of wellness, 
integrated health care nutrition, exercises and stress 
management, improvement of the quality of life and 
right views of wellness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํารายวิชา
กีฬาและการ
ออกกาํลัง
กายเพื่อ
สุขภาพมา
บูรณาการ 
แลวเปลี่ยน
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา
เพื่อให
นักศึกษามี
ความรู ความ
เขาใจในเรื่อง
การดแูล
สุขภาพ
เพื่อใหมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดี 
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4000305 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life  
 ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจตคติ
เชิงวิทยาศาสตรกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ความหมายขององคประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพ ซ่ึงเปน
องคประกอบรากฐานของคุณภาพ ชีวิต  ผลกระทบของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอคุณภาพชีวิตของบุคคลและ
ชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 
 

- 
 
 

 

4000306 การคิดและการตดัสนิใจ 3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making  
 กระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตาง ๆ 
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล 
กระบวนการตัดสินใจ และการใชคณิตศาสตรเพ่ือการแกปญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน  
 

GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5) 
 Thinking Analysis 
 กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
 Thinking process, ways of thinking, 
Mathematics decision making, information technology 
for data analysis and presentation. 

เปลี่ยนรหสั
วิชา ช่ือวิชา 
และ
คําอธิบาย
รายวิชา
เพื่อให
นักศึกษามี
ความรู ความ
เขาใจ และ
สามารถนํา
เทคโนโลยีมา
ใชใน
วิเคราะห
ขอมูลได 

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for life  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ท่ีมี
อิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การ
จัดการและการใชงานขอมูล การใช โปรแกรมระบบและ
โปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การ
สื่อสารขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลและ
แหลงขอมูลอื่น ๆ การเคารพสิทธิทางปญญา 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Life and Technology 
 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั ผลกระทบจาก
เทคโนโลยี ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 
 Technology in daily life, technology effects, 
security, ethics and computer laws. 

เปลี่ยนรหสั
วิชา ช่ือวิชา 
และ
คําอธิบาย
รายวิชา
เพื่อให
นักศึกษามี
ความรูความ
เขาใจและ
รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง
ในยุคปจจบุัน 
และการใช
สารสนเทศ
ตามกฎหมาย
และ
จริยธรรม 
 
 
 
 

 

 

 



มคอ.2  118 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน 3(3-0-6)
 Life and Energy  
 ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต 
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน รูปแบบของพลังงานและ
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม พลังงานทดแทนการอนุรักษพลังงาน 
 

- 
 

 

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ 3(3-0-6) 
 Reproductive Health  
 ความหมาย ความเปนมา และขอบขายของอนามัย
การเจริญพันธุ สถานการณและแนวโนมดานอนามัยการเจริญ
พันธุ การเลือกคูครอง การเตรียมแตงงาน การแตงงาน การ
สรางเสริมสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว การเตรียม
ตัวเปนพอแม การดูแลสุขภาพแม ตลอดการตั้งครรภ คลอด 
หลังคลอด และการดูแลและสงเสริมสุขภาพลูก 
 

- 
 

 

4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6)   
 Introduction to Food and Nutrition 
 ความหมาย ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ
ตอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู สารอาหาร ขอปฏิบัติการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย ภาวะโภชนาการ ความ
ตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย การเลือกซ้ืออาหาร 
หลักในการประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition 
 อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงานและ
สารอาหารของรางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีดี  สภาวะอาหารและโภชนาการในปจจุบัน 
 Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, 
situation of food and nutrition. 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา และมี
การปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความ
เหมาะสม
ย่ิงขึ้น 

4000313 วิทยาศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6)  
 Local Science  
 บริบทของแหลงเรียนรูในทองถิ่นลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลา ปฏิบัติการสํารวจท่ัวไป คนหาองคความรูหรือสาระการ
เรียนรูตาง ๆ แบบมีสวนรวม นําขอมูลท่ีไดมาวางแผนการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล วิเคราะหและ
สรุปผล สามารถนําผลท่ีไดมาสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 
 

- 
 

 

4000314 วิทยาศาสตรระบบโลก 3(3-0-6) 
 Earth System Science  
 วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบในสภาพธรรมชาติ ความ
เช่ือมโยงขององคประกอบท่ีสําคัญของโลก ไดแก ดานธรณีวิทยา 
อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร สมุทรศาสตร รวมท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ี
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ภัยพิบัต ิ
ทางธรรมชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

-  

4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) 
 Chemical and Drugs in Daily Life  
 ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับสารเคมีและยา รวมถึง
เครื่องสําอาง และยาจากสมุนไพรท่ีใชในชีวิตประจําวัน ท่ี

- 
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เกี่ยวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพ่ือให
เกดิความปลอดภัยกบัสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 

4000316 สิ่งแวดลอมในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) 
 Environmental in Daily Life  
 ค ว าม รู เกี่ ย ว กั บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ท่ี เกี่ ย ว ข อ ง ใน
ชีวิตประจําวัน ดานนํ้า อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย 
พลังงาน การอนุรักษ และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ท่ีเกี่ยวของ
กับชีวิต การปองกันผลกระทบ และการนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Life and Environment  
 ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมใน
ชีวิตประจํ าวัน  รวม ถึงการอนุ รักษ  และเทคโน โล ยีด าน
สิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ
ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต หลักการอนุรักษพลังงาน 
การศึกษาวิทยาศาสตรโลกท้ังระบบในสภาพธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เพื่อนําไปสูแนวทางการวิเคราะห สังเคราะห เช่ือมโยง
ไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 
 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. 
 

เปลี่ยนรหสั
วิชา ช่ือวิชา 
และมีการ
ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความ
เหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
 

4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life  
 ความสําคัญของการเกษตรในชีวิตประจําวัน การใช
ความรูทางการเกษตร ท้ังการปลูก เลี้ยงสัตว ประมง และการ
แปรรูปเพื่อผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบอาชีพเสริม และ
เพื่อนันทนาการ มีความเขาใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรท่ีปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Agriculture for Life 
 การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ 
เกษตรปลอดภัย และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 Agriculture in daily life, agriculture for 
recreation, safe agriculture, revolution in agricultural 
technology. 
 

เปลี่ยนรหสัวิชา 
ช่ือวิชา และมี
การปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
ความเหมาะสม
ย่ิงขึ้น 

4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต (3-0-6)                       
 Plant for Life  
 ความสําคัญและคุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความ
หลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปญญาทองถ่ินในการใชประโยชน
จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ
อนุรักษและการพัฒนาพืชพรรณ 
 

- 
 

 

4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) 
 Mental Health in Daily Life  
 ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหา
สุขภาพจิตและการปองกันแกไข การวิเคราะห การปรับปรุง
ตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอ
สุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติและการปองกันแกไข การสงเสริม
สุขภาพจิต  
 
 

- 
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 GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
 Jobs on a Daily Basis   
 ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชางพ้ืนฐาน  
การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน  
ระบบสุขภัณฑ  ระบบแสงสวาง  การตอวัสดุ และการเพิ่มมูลคา
วัสดุเหลือใช 
 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. 

เพิ่มรายวิชา
ใหมเพื่อให
นักศึกษามี
ความ ความ
เขาใจ
เกี่ยวกับ
เครื่องมือชาง
และสามารถ
นําไปปฏิบตัิ
ไดอยาง
เหมาะสม 
 

10.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
  10.2.1  วิชาแกน   

10.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
   10.2.1  กลุมวชิาแกน 

 

4571201 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Mathematics  
 ระบบจํานวนจริง ฟงกชัน และกราฟ ฟงกชันพีชคณิต 
ฟงกชันอดิศัย เลขาคณิตวิเคราะห ลําดับและอนุกรม  
 

 4571211 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
Fundamental  Mathematics 
ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธและฟงกชัน ฟงกชัน

พีชคณิต ฟงกชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห ลําดับและอนุกรม 
           Real number system; relations and 
functions; algebraic functions; transcendental 
functions; geometric analysis; sequences  
and series. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

4661103 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4) 
  Information Technology Fundamentals 
 ภาพ จํ าลองของระบบ เทค โน โล ยีสารสน เทศ  
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ  กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงและการประยุกตระบบสารสนเทศในองคกร  การ
บริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ  การประกัน และรักษา
ความมั่นคงของสารสนเทศ  เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และ
การสื่อสาร  ผลกระทบท่ีเกดิตอสังคม 
 

4661111 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Fundamental of Information Technology 

ความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ
จําลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูล
และสารสนเทศ การบริหารความซับซอน กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคกร การบริหารโครงการ 
การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเปน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศและแขนงวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวของ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธกับผูใช
อินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ ผลกระทบท่ีเกิดตอสังคม และการ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ กฎหมายและ
จริยธรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Pervasive themes in information technology, 
system model, data and information, management of 
complexity, redesigning processes and application of 
information technology in business, project 
management, information management, information 
assurance and security, information and communication 
technologies, information technology professionalism, 
information technology and related disciplines, history 
of computing technology, user interaction, Internet 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มเน้ือหา
เกี่ยวกับ
กฎหมายและ
จริยธรรม
ทางดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และเพิ่ม
หนวยกิต 
ช่ัวโมงเรียน 
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and World Wide Web, social impact, application 
domains, information technology and legal ethics. 
 

4661101 สถิตสิําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Statistics for Information Technology 
 การประยุกตงานทางสถิติสําหรับดานคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การแจกแจง ความนาจะเปน วิธีกําลัง
สองนอยท่ีสุด การกระจาย การสุมตัวอยางการกระจาย การ
ทดสอบสมมติฐาน การประมาณคา การวิเคราะหการถดถอย 
การวิเคราะหสหสัมพันธ 
 

4661112 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Statistics for Information Technology 
  การประยุกตงานทางสถิติสําหรับงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความนาจะเปน การกระจาย การสุมตัวอยางการ
กระจาย การทดสอบสมมติฐาน การประมาณคา การวิเคราะห
การถดถอยและสหสัมพันธ 
 Applications of statistic in information 
technology, probability, probability distribution, 
sampling, distribution, estimation, hypothesis testing, 
estimation, regression and correlation analysis. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสม
และ
ครอบคลุม
เน้ือหาวิชา 
 

4661102 โครงสรางดีสครีต 3(3-0-6) 
 Discrete Structure  
 ตรรกและการพิสูจน เซต ความสัมพันธและฟงกชัน 
แนวคิดของการออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี ทฤษฎี
จํานวน และการประยุกตกับศาสตรการเขารหัสลับ การเรียกซํ้า 
การนับ ความนาจะเปน เทคนิคการนับช้ันสูง ทฤษฎีกราฟ และ
ตนไมเบื้องตน การประยุกตของกราฟและตนไม พีชคณิต
แบบบูล การสรางตัวแบบการคํานวณ 
 

- 
 

ยกเลิก
รายวิชา
เน่ืองจาก
เน้ือหาใน
รายวิชาไมได
ถูกบังคับใน 
มคอ.1 
 

- 4662113 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
   English for Information Technology          
       การใชภาษาอังกฤษโดยฝกทักษะ 4 ดาน คือ การฟง 
พูด อาน และเขียน เกี่ยวกับงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศึกษาศัพทและเอกสารท่ีเกี่ยวของในศาสตรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 The use of English by the four skills of 
listening, speaking, reading and writing about 
information technology; learning vocabulary and 
documents related fields in information technology. 
 

ปรับจากวิชา
เฉพาะดาน
เลือกเปนวิชา
แกนตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

10.2.2  วิชาเน้ือหาบังคับ   
   1)  กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ 

10.2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน  
    (1)  บังคับเรียน   
         1) กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ   

 

4663202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System  
 ความสํ าคัญ ของระบบสารสนเทศ ขอมู ลและ
สารสนเทศในองคกร โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ
เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล สํานักงาน
อัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดการ ในดานการวางแผน การควบคุม การ

4662211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(2-2-5) 
 Management Information System 
 แนวคิดทางดานการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองคกร การขยายการบริหารดานคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบ
จัดการการวางแผนและเตรียมงบประมาณ การวิเคราะห การ
ออกแบบ การพัฒนา และการใชระบบปจจัยความสําเร็จรวมถึง
ความเปนสวนตัว จรรยาบรรณ ความมั่นคงของงาน การเปลี่ยนงาน 
การตรวจวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของระบบจรรยาบรรณ

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาโดย
เพิ่มเน้ือหา
เกี่ยวกับ
มูลเหตุท่ีทํา
ใหเกดิการ
จัดการ
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ตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการ ในการจัดการระบบสารสนเทศ วิศวการของการประมวลธุรกิจ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร อาทิ การแลกเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
 Concepts in the administration of information 
system functions in organizations. Enhancement of 
management with computers. Management system 
development. Planning and budgeting. Analysis, 
design, implementation and operation. Success factors 
including privacy, ethics, job security, job changes. 
Information security. Measurement of operating 
performance. Ethics in management information 
systems. Business process engineering and information 
technology between organizations such as electronic 
data interchange and electronic commerce. 
 

ความรู 
เทคโนโลยี
การจัดการ
ความรู การ
จัดการองค
ความรู
ภาคปฏิบัต ิ
 

4663201 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Information System Security  
 หลักการและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมและ
การจัดแบงประเภทขอมูล การเขารหัสและถอดรหัส การจัดการ
ความเสี่ยง การออกแบบและวางแผนการกูคืนระบบอันเกิดจาก
ภัยรุนแรง มาตรฐานและนโยบายทางดานคอมพิวเตอร การ
ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสถาปตยกรรม
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบความมั่นคงปลอดภัยของ
คอมพิวเตอรในดานกฎหมาย ไดแก การตรวจสอบสภาพความ
มั่นคงปลอดภัย และการจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัย 
 

4663212 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
              Information System Security 
 หลักการและความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขารหัสและ
ถอดรหัส การออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัย มาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัย องคประกอบพื้นฐานดานความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ แนวคิดการสแกนชองโหว แนวคิดการเจาะ
ระบบ หลักการการประเมินความเสี่ยง แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร            
         Principle of general encryption and 
decryption data, designing of security system, security 
standard and guidline, basic components of security 
system, scanning vulnerability concept, hacking 
concept, principles of risk assessment, risk managment 
concept and cyber-crime. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
กระชับ โดย
ตัดคํา
ฟุมเฟอยออก 
 

4663204 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1-0-2) 
 Information Technology Seminar  
 ศึกษา คนควา และรวบรวมเอกสารวิชาการและ
งานวิจัยใหม เรียบเรียง จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปราย 

4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        1(0-3-2) 
              Seminar in Information Technology  
 การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีเปน
ประโยชนและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21 
เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน นําเสนอและอภิปราย
ในช้ันเรียน 
          A study and collection of the academic 
documents and research journals that can be useful 
and correspond with the changes of the 21st century, 
editing, data analysis, report, presentation and 
discussion in the classroom.   
 

ปรับช่ือ
รายวิชา 
คําอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับจาํนวน
ช่ัวโมงเรียน
โดย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรและ
ไดผานการ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 
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4663203 การจัดการโครงการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Project  Management  
 ทฤษฎีการจัดการ ลักษณะงาน โครงสรางการบริหาร
องคกร การเขียนโครงการเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน
ในองคกร การวิเคราะหความเสี่ยง การติดตาม และประเมินผล
โครงการ 

4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Information Technology Project Management  

บทบาทของผูจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธรรมชาติของโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดในการ
ริเริ่มโครงการ บริบทของโครงการ ปจจัยสําคัญของโครงการ 
ความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบโครงการ คุณภาพของ
การบริหารโครงการ กรณี ศึกษาโครงการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน  

The role of the information technology 
project manager. The nature of information 
technology project. Conceptualizing and initializing the 
information technology project. Project factors and 
project context. Risk and project control. Assessment 
and quality of project management. Case study of 
information technology project. 

 

ปรับช่ือ
รายวิชา 
คําอธิบาย
รายวิชา และ
ปรบัจาํนวน
ช่ัวโมงเรียน
โดย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรและ
ไดผานการ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 
 

4664201 กฎหมายและจริยธรรมทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                      2(2-0-4) 
 Information Technology Laws and Ethics 
 ทรัพยสินทางปญญา ความเปนเจาของสารสนเทศ 
กฎหมายเกี่ยวกบัลิขสิทธิ์ สิทธิบตัรและเครื่องหมายการคา 
ความลับทางการคา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร วัฒนธรรม
องคกร ความเปนมืออาชีพ กฎระเบยีบหลักเกณฑทางวิชาชีพ 
ปญหาเกี่ยวกับจรยิธรรมท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเปนสวนตัวและความลับ การละเมิดลิขสิทธิซ์อฟตแวร 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก
รายวิชา
เน่ืองจากนํา
เน้ือหาไปเพิ่ม
ในรายวิชา
หลักสําคัญ
ของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต    2)  กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต     

4662301 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems  
 ความหมาย องคประกอบและสถาปตยกรรมระบบ
ฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบ
ฐานขอมูลดวยโมเดลขอมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ การทําใหเปน
บรรทัดฐาน ภาษาท่ีใชในระบบฐานขอมูล การใชคําสั่งเพื่อ
จัดการระบบฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล การรักษาความถูกตองของขอมูล ความ
เช่ือถือได และความคงสภาพของขอมูล  ฝกใชระบบจัดการ
ฐานขอมูลท่ีมีในปจจุบัน 

4662311 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems   

แนวคิดของระบบฐานขอมูล องคประกอบและ
สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูล การ
วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล นอรมัลไลเซชัน ภาษาท่ีใชใน
ระบบฐานขอมูล ความคงสภาพของฐานขอมูล การรักษาความ
ปลอดภัยของฐานขอมูล 

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. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
กระชับ โดย
ตัดคํา
ฟุมเฟอยออก 
 

4662303 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology  
 เทคโนโลยีเว็บ โพรโทคอลและภาษามาตรฐาน 
โครงสรางและองคประกอบของเว็บไซต ระบบนําทาง สื่อดิจิทัล
ประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปพลเิคชัน การพัฒนา
แ อ ป พ ลิ เค ชั น บ น เว็ บ ฝ ง ไค ล เอ น ต แ ล ะฝ ง เ ซิ ร ฟ เว อ ร 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology 
 สถาปตยกรรมและโครงสรางเว็บสมัยใหม การ
ออกแบบและภาษาสําหรับการพัฒนาเว็บ เว็บเซอรวิส การ
วิเคราะหเว็บไซต และความมั่นคง 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
กระชับ โดย
ตัดคํา
ฟุมเฟอยออก 
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สถาปตยกรรมเอ็นเทียร กระบวนการพัฒนาท่ีเนนผูใช การใช
ประโยชน และความสะดวกในการเขาถึง วิศวกรรมสารสนเทศ  
เครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน  เทคโนโลยีเว็บ
เซอรวิส ประเด็นทางสังคมและความมัน่คงของระบบ 
 

 Introduction to modern web architecture, 
structure and design. Web development languages, 
web services, web analytics and web security. 

 

 4662313 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design      
 หลักทฤษฎี สี เสน และภาพ การวาดภาพ การจัดวาง 
การออกแบบ ชนิดและการจัดการไฟลภาพ กระบวนการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชความรูการผลิตช้ินงาน การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทํางานดานกราฟก 
 The theory of color, line, and image. 
Drawing, composition, design, type and management 
of image files, process of electronic media production, 
applying knowledge in production work and using 
application software in graphic works. 
 

ปรับจากวิชา
เน้ือหาเลือก
เปนวิชา
เน้ือหาบงัคับ
ตาม
ความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

4661301 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
                                     3(2-2-5) 
 Human Computer Interaction  
 แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยของมนุษยและการ
ออกแบบสวนประสานกบัผูใชสําหรับระบบเชิงโตตอบ ท่ีคํานึงถึง
ศักยภาพของมนุษยและคอมพิวเตอรระบบความชวยเหลือเมื่อมี
ปญหา รูปแบบการปฏิสัมพันธกับผูใช แบบจําลองสวนประสาน
กับผูใช และเครื่องมือท่ีนํามาพัฒนาสวนตอประสานกับผูใช การ
นําไปใชและการประเมินผลกับผูใชสําหรับระบบเชิงโตตอบ ท่ี
คํานึงถึงศักยภาพของมนุษยและคอมพิวเตอรระบบความ
ช วย เหลื อ เมื่ อมี ปญ หา รูปแบบการป ฏิสั มพั น ธกั บผู ใช 
แบบจําลองสวนประสานกับผูใช และเครื่องมือท่ีนํามาพัฒนา
สวนตอประสานกบัผูใช การนําไปใชและการประเมนิผล 

4662314 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร                
  3(2-2-5)  
 Human-Computer Interaction     
  ปจจัยมนุษย แนวคิดการออกแบบสวนตอประสาน
กับผู ใช โดยคํานึงถึงศักยภาพของมนุษยและคอมพิวเตอร 
แบบจําลองสวนตอประสานกับผูใช จิตวิทยาผูใชและวิทยาการ
รับรู เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบท่ีมีสวนสัมพันธกับการใช
งานของมนุษย การประเมินคุณภาพสวนตอประสานกับผูใช 
เครื่องมือชวยออกแบบสวนตอประสานกับผูใช สวนตอประสาน
กับผูใชในอุปกรณเคลื่อนท่ี 

Human factor, concept of user interface 
design; which computer and human potential being 
consider, user interface model, user psychology and 
perception science, hardware technology and human 
interaction system, user interface evaluation, user 
interface design tools, mobile device user interface. 
 

 
ปรับช่ือและ
คําอธิบาย
รายวิชาให
กระชับ โดย
ตัดคํา
ฟุมเฟอยออก
และ
สอดคลองกับ
เหตุการณใน
ปจจบุัน 
 

466330 การจัดการและบาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร   
  3(2-2-5) 
 Computer Systems Management and 
 Maintenance  
 หลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ การกําหนดคาใน
ไบออส การจัดการฮารดดิสก การติดตั้งระบบปฏิบัติการและ
ซอฟตแวรประยุกต การกูขอมูล การโคลนน่ิง  การกําหนดให
สามารถใชทรัพยากรรวมกันในเครือขาย  การตรวจสอบและ
ปรับปรุงซอฟตแวร การติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง 

4663315 การจัดการและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Computer Management and Maintenance  
 คุณ ลักษณ ะอุปกรณ ต าง ๆ  ของคอมพิ วเตอร 
ประเภทของซอฟตแวร การกําหนดคาในไบออส การจัดการ
ฮารดดิสก การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต การ
ติดตั้งไดรเวอรและอุปกรณตอพวง การโคลนน่ิงขอมูล การ
กําหนดรางขอบเขตงานทางคอมพิวเตอร  
          Computer equipment and supplies, types 
of software,  configuring BIOS settings,  hard disk 
management, operating system installation and 
application software, installing drivers and peripherals,  
data cloning, computer term of reference.  

ปรับช่ือและ 
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
เน้ือหาท่ี
ครอบคลุมกับ
การนําไป
ประยุกตใช
งานในองคกร 
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4663303 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(0-4-2) 
 Project in Information Technology I
 ศึกษา คนควา เขียนเคาโครง  วางแผน ตลอดจนถึง
การศึกษาวธิีการทําโครงงาน เขียนรายงาน และนําเสนอ 

4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(0-4-2) 
 Project in Information Technology I 

ศึกษาคนควาหั วขอ  เน้ือหา และวิธีการจัด ทํา
โครงงาน/งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนเคาโครง
โครงงาน/โครงรางงานวิจัย รายงานความกาวหนา และนําเสนอ
ผลการศึกษา 

Research topics, contents and project/research 
methodology in information technology, proposal 
writing, progress report and presentation. 
  

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาโดย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรและ
ไดผานการ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-4-2) 
 Project in Information Technology II
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4663303 โครงงาน
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  
 ศึกษา คนควา  เขียนเคาโครงโครงงาน  ปฏิบตัิการ 
เขียนรายงาน และนําเสนอผลงาน 

4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-4-2) 
 Project in Information Technology II 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4663316 โครงงาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

ดําเนินโครงงาน/งานวิจัย รายงานความกาวหนา 
เขียนรายงาน และนําเสนอผลงาน 

Perform a project/research, progress report, 
report writing and presentation. 
 

ปรับคําอธบิาย
รายวิชาโดย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรและ
ไดผานการ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 

4662302 ปฏิบัตกิารพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล 
                                                 3(2-2-5) 
 Database Application Development Workshop 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4662301 ระบบ
ฐานขอมูล  
 การสรางและจัดการออบเจ็กตในระบบฐานขอมลู  
การใชงานแพ็คเกต  การใชทรกิเกอร  การเขียนโปรแกรม
ประมวลผลฐานขอมูลแบบแบงสวนยอย  การสํารองขอมูล  
เครื่องมือในการเช่ือมตอฐานขอมูล  การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตเพื่อเช่ือมตอฐานขอมลู 

- ปรับจากวิชา
เน้ือหาบงัคับ
เปนวิชา
เฉพาะดาน
เลือกตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

4662304 การจัดการระบบปฏิบัตกิาร 3(2-2-5) 
 Operating Systems Management  
 ศึกษาและปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ 
ตาง ๆ การกําหนดคาระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ เชน 
การกําหนดสิทธิ์การเขาใช การกําหนดคาเครือขายและระบบ
รักษาความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณตอพวงและการใช
ทรัพยากรรวมกันในเครือขาย การติดตั้งโปรแกรมประยุกตบน
ระบบปฏิบัติการ การใช โปรแกรมประยุกต เพ่ือปรับแตง
ระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

- 
 
 

ยกเลิก
รายวิชา
เน่ืองจากนํา
เน้ือหาไปเพิ่ม
ในรายวิชา
แพลตฟอรม
เทคโนโลยี 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

4663302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู  
                                                 3(3-0-6) 
 Information Technology for Knowledge 
Management  
 ขอมูล สารสนเทศและความรู มติิของความรู มลูเหตุ
ท่ีทําใหเกิดการจัดการความรู เทคโนโลยีการจดัการความรู การ
จัดการองคความรูภาคปฏิบัต ิ
 

- 
 

ยกเลิก
รายวิชา
เน่ืองจากนํา
เน้ือหาไปเพิ่ม
ในรายวิชา
ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการ 

3)  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร    3)  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร     

 4661411 ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 
            Algorithm and Basic Programming 
 ขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี หลักการ
ท่ัวไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร คาคงท่ี 
เครื่องหมายกระทําการ นิพจน ชนิดขอมูล โครงสรางคําสั่งแบบ
ลําดับ แบบเลือกทํา และแบบวนซํ้า 
           Algorithms; Tool for algorithms; General 
concepts of structural computer programming: 
variable, constant, operator, expression, data types; 
program structure: sequence, selection and repetition 
program.               
 

เพิ่มรายวิชา
ใหมเพื่อปู
พื้นฐานใน
การเขียน
โปรแกรมให
มากขึ้นโดย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรและ
ไดผานการ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 

4661401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Computer Programming  
 แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมโครงสราง ตัวแปร ตัวดําเนินการ นิพจน ฟงกชัน
มาตรฐานเกี่ยวกับการรับเขาและสงออกขอมูล คําสั่งควบคุม 
การสรางฟงกชัน แถวลําดับประเภทมิติเดียวและหลายมิติ การ
ออกแบบโปรแกรม การแกจุดบกพรองโปรแกรม 

4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
              Computer Programming 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4661411 ข้ันตอนวิธี
และการโปรแกรมเบื้องตน 

ทบทวนโครงสรางควบคุม โครงสรางขอมูลแบบ
อารเรย การสรางโปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม 
ฟงกชันเรียกตัวเอง ตัวช้ีและการประยุกตใช แฟมขอมูลและ
สารบบ 

Review of structural program, array of data 
types, user defined procedure/function, parameter 
passing, recursive function, pointer and applications, 
file and file directory. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสมโดย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรและ
ไดผานการ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 

4662401 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Programming  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4661401 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร  
 กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บ โดยใชภาษา
หรือซอฟตแวร การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บท่ีประมวลผลในฝง
แมขายและลูกขาย การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บ
แบบไดนามิก  การใชประโยชนโปรแกรมฝง ลูกขายและแมขาย  

4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Programming 
 ราย วิชา ท่ี ต อ งเรียนมาก อน  : 4661412 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ภาษาท่ี ใช ในการพัฒนาเว็บ  เทคนิคการเขียน
โปรแกรมสคริปตฝงแมขายและลูกขาย เครื่องมือชวยในการ
พัฒนาเว็บ การพัฒนาระบบเว็บรวมกับฐานขอมูล และความ
ปลอดภัยของระบบงาน 

ปรับช่ือและ
คําอธิบาย
รายวิชาให
กระชับ โดย
ตัดคํา
ฟุมเฟอยออก 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

การสรางเว็บท่ีเก็บสถานะ การใชทรัพยากรบนแมขายและระบบ
เครือขาย ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดาน
ความปลอดภัยของระบบงาน 

Language for web development, web 
programming techniques and client-side scripting host, 
web development tools, the development of web 
database and web security systems. 
 

4663401 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   3(3-0-6) 
 System Analysis and Design  
 หลักการและวิธีการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
วงจรการพัฒนาระบบ การระบุปญหาและโอกาส การศึกษา
ความเปนไปได การรวบรวมความตองการ การวิเคราะหความ
ตองการของระบบโดยใชวิธีการเชิงโครงสราง  เครื่องมือและ
เทคนิคในการวิเคราะหระบบ การทําผังระบบ การออกแบบ
แฟมขอมูล การออกแบบขอมูลเขา การออกแบบขอมูลออก    
กรณศึีกษาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

4663414 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
             System Analysis and Design 

ประเภทของระบบสารสนเทศ วิธีการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การกําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไป
ได การรวบรวมและการวิเคราะหความตองการ โมเดลการ
จําลองขอมูล และการออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอมูล 
การออกแบบการนําเขาขอมูลและการนําเสนอขอมูล การ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ แนวคิดการวิเคราะหและออกแบบเชิง
วัตถ ุ

Type of information systems, information 
systems development methodology, problem 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. 

 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
ช่ัวโมงเรียน
ตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

4663402 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4663401  การ
วิเคราะหและออกแบบระบบ    
 แนวคิดเชิงวัตถุ  อินเฮอริแทนซ เอ็นแคบซูเลชัน และ
โพลีมอรฟ ซึม   เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การ
ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุดวย   ยูเอ็มแอล   ฝกปฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรท่ีสนับสนุนหลักการเชิง
วัตถุ  การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  สรางสวนตอประสาน
กราฟกกับผูใช  การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอกับฐานขอมูล และ
การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 

4663415  การโปรแกรมเชิงวัตถุ           3(2-2-5) 
              Object-Oriented Programming 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4661412  การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมโดย
ใชภาษาเชิงวัตถุ การสรางสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การ
เขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ และการเขียนโปรแกรมเช่ือมตอ
ฐานขอมูล 
 Object-oriented programming concepts, 
programming using object-oriented languages, creating 
graphical user interfaces, event-driven programming 
and database connection programming. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
กระชับ โดย
ตัดคํา
ฟุมเฟอยออก 

4663403 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 3(3-0-6) 
 Object-Oriented Analysis and Design
 วงจรการพัฒนาระบบ หลกัการและเทคโนโลยีเชิง
วัตถุ เครื่องมือ เทคนิค  วิธีการ วิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
โดยใชยูเอ็มแอล กรณีศึกษาดวยหลกัการเชิงวัตถ ุฝกใชเคสทูล
ในการวิเคราะหและออกแบบเชิงวตัถุ 
 

- ปรับจากวิชา
เน้ือหาบงัคับ
เปนวิชา
เฉพาะดาน
เลือกตาม
ความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

4663404 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 
 Software Engineering  
 แนวคิดและกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร การ
เลือกใชเครื่องมือและสิ่งแวดลอมสาํหรับการวิศวกรรมซอฟตแวร 
การวิศวกรรมความตองการ การออกแบบซอฟตแวร และ
สถาปตยกรรมระบบซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การทวน
สอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร การประกัน
คุณภาพซอฟตแวร การจัดการโครงการ 
 

- ปรับจากวิชา
เน้ือหาบงัคับ
เปนวิชา
เฉพาะดาน
เลือกตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

2.1.2.4  กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ   4)  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ    

4662501 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 
 Data Structures and Algorithms  
 ศึกษาโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ท้ังท่ีเปนเชิงเสน
และไมเปนเชิงเสน ขอมูลประเภทแถวลําดับสตริง สแตก คิว 
ลิงคลิสตเช่ือมโยง ทรี และฟงกชันเรียกตัวเอง ประเภทของการ
จัดเรียงลําดับขอมูลและการสืบคนขอมูลอัลกอริทึมและการวัด
ประสทิธิภาพในการทํางานกับโครงสรางขอมูลชนิดตาง ๆ 
 

4661511  โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Structures 
 การออกแบบและการจัดการโครงสรางขอมูลภายใน
คอมพิวเตอร ไดแก แถวลําดับ กองซอน แถวคอย รายการ 
รายการโยง ตนไม กราฟ การเรียงลําดับ และการคนหา รวมถึง
การวิเคราะหประสทิธิภาพการทํางาน 
             Design and manipulate data structure in 
computer: array, stack, queue, list, link list, tree, graph, 
sort and search, including the performance analysis. 
 

ปรับช่ือและ
คําอธิบาย
รายวิชาโดย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรและ
ไดผานการ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 

4662502 ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
                                                3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Network 
 หลักการและกระบวนการพ้ืนฐานของการสื่อสาร
ขอมูล การรับสงขอมูลแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล อุปกรณ
สถาปตยกรรม การเขารหัสขอมูลและการสงรหัสขอมูล วิธีการ
ตรวจสอบความผดิพลาดและวิธีการแกไข การสื่อสารโปรโตคอล
แบบ อะซิงโคนัส การเช่ือมตอโปรโตคอลแบบซิงโครนัส 
เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมของระบบเครือขาย และเครือขาย
ไรสาย 

4661512 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
  3(2-2-5) 
              Data Communication and Computer Network  
 หลักการและกระบวนการพื้นฐานของการสื่อสาร
ขอมูล การรับสงขอมูลแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล การ
เขารหัสขอมูล การควบคุมขอผิดพลาด การควบคุมการไหลของ
ขอมูลและการผสมสัญญาณ 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 and wireless network. 
 

ปรับช่ือและ
คําอธิบาย
รายวิชาให
เหมาะสม
และ
ครอบคลุม
เน้ือหาวิชา 

2.1.3  วิชาเน้ือหาเลือก   (2)  เลือกเรียน  

4662601 โปรแกรมสาํเร็จรูปและการประยุกตใชงาน   
                                                 3(2-2-5) 
 Software Package and Application  
 แนวคิดหรือหลั กการ วิ ธีก ารใช งาน  และการ

- 
 

ยกเลิก
รายวิชาตาม
ความเห็น
ของ
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การ
เปลี่ยนแปลง 

ประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปรวมสมัย โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางดานสํานักงาน งานเอกสาร กราฟก ระบบฐานขอมูล 
 

ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

4662602 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Computer Graphic for Design    
 หลักทฤษฎี สี เสน และภาพ การวาดภาพ  การจัด
ว า ง   ก า ร อ อ ก แ บ บ   ช นิ ด แ ล ะ ก า รจั ด ก า ร ไฟ ล ภ าพ   
กระบวนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส    เพื่อนําความรูไปประยุกต
สําหรับการผลิตช้ินงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
ทํางานดานกราฟก 
 

- 
 

ปรับจากวิชา
เน้ือหาเลือก
เปนวิชา
เน้ือหาบงัคับ
โดย
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตรและ
ไดผานการ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 

4662604  ภาษาอังกฤษสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6)                                                
 English for Information Technology 
 ศึกษา คนควา บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝกการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนใน
การสื่อสารดานธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 

- ปรับจากวิชา
เฉพาะดาน
เลือกเปนวิชา
แกนตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

4663603 การประกันระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information System Assurance  
 บทบาทของกลุมบุคคลท่ีมีหนาท่ี ทําการประกัน
คุณภาพ ขบวนการในการทําประกันคุณภาพสําหรับระบบ
สารสนเทศ การจัดลําดับความสําคัญของระบบท่ีจะมีการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใช
ในการตรวจสอบการประกันคุณภาพในแตละข้ันตอน การ
รายงานผลของการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพของการ
ตรวจสอบระบบ หลักการและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ 
 

- 
 

ยกเลิก
รายวิชา
เน่ืองจากนํา
เน้ือหาไปเพิ่ม
ในรายวิชา
ความมั่นคง
ของระบบ
สารสนเทศ 

 4663611  การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ 3(2-2-5) 
 2D Animation Creation 
 หลักทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคการสราง
ภาพเคลื่อนไหว การแปลงรูปรางและโครงราง การเช่ือมโยงและ
ควบคุมการเคลื่อนไหว การเขียนบทดําเนินเรื่อง ฝกปฏิบัติการใช
ซ อฟ ต แ วร ท่ี เกี่ ย วข อ งกั บ ก ารออกแบ บ และการส ร า ง

เพิ่มรายวิชา
ใหมตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
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การ
เปลี่ยนแปลง 

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
 Design theory and animation techniques, 
shape motion and tween motion, links and motion 
control, storyboard writing,  software practice related 
to design and create 2D animation. 
  

เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร
เพื่อให
ทันสมัยกับ
สภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลง
ไป 

 4663612  การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  3(2-2-5) 
 3D Animation Creation 
 แนวคิด เทคนิค และหลักการสรางกราฟก 3 มิติ ให
เหมาะสมกับงานประเภทตาง ๆ การใชโปรแกรมประยุกต
คอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบอยางสรางสรรคและ
เหมาะสม 
 Concept, principle and 3D graphics creation 
techniques to suitable for various projects, using 
applications to design 3D graphics with creativity and 
appropriateness. 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหมตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร
เพื่อให
ทันสมัยกับ
สภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลง
ไป 

 4663613  การผลิตสื่อมัลติมีเดยี 3(2-2-5)  
 Multimedia Production 
 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิเคราะห วางแผน เตรียมการ 
และผลิตสื่อมัลติมีเดียท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูใช กระบวนการทํางาน 
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ การบันทึก และเทคนิคการแกไข การ
ประเมินคุณภาพช้ินงาน และการเผยแพรสื่อมัลติมีเดีย  
 Analyzing, planning, preparing for 
multimedia production, working process, using tools 
and material, recording and editing techniques, quality 
evalution and multimedia publish.  

เพิ่มรายวิชา
ใหมตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร
เพื่อให
ทันสมัยกับ
สภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลง
ไป 

 4663614  การออกแบบเครือขายคอมพวิเตอร 3(2-2-5)    
 Computer Network Design 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4661512 การสื่อสาร
ขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
 การระบุความตองการของเครือขาย การออกแบบ
ทางตรรกะและทางกายภาพ  การทดสอบและการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพเครือขาย การจัดทําเอกสารเครือขาย 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหมตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
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การ
เปลี่ยนแปลง 

 Identify network requirement, logical and 
physical network design, testing and optimization and 
network documentation. 
  

หลักสูตร 

 4663615  ความม่ันคงของเครือขาย 3(2-2-5)  
 Network Security 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4661512 การสื่อสาร
ขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
 หลักการเบื้องตนของความมั่นคงและการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  วิทยาการรหัสลับ  
นโยบายเพื่อบริหารจัดการระบบเครือขาย มาตรฐาน กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 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 suitable for organization. 
  

เพิ่มรายวชิา
ใหมตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

4662603 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 
 Wireless Technology    
 วิวัฒ นาการของการสื่ อสารไรสาย ท้ั งทางด าน
โทรคมนาคมและเครือขายขอมูล สื่อ อุปกรณ และเทคนิควิธีการ
รับสงขอมูลผานสื่อไรสาย การออกแบบและการประเมิน
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ความมั่นคง การใชเครื่องมือท่ี
เกี่ยวของกับสื่อไรสายและการตรวจสอบแกไขปญหา  การ
ทดลองออกแบบและติดตั้งเครือขายไรสายในสภาวะจําลอง การ
เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชงานบนเครือขายไรสาย 

4663616 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 
 Wireless Technology 
 หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบไรสายและ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี  เทคโนโลยีในการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย 
ระบบเครือขายแบบไรสายและเครือขายทองถ่ินแบบไรสาย การ
ทดลองออกแบบและติดตั้งเครือขายไรสาย การประยุกตใช การ
สื่อสารไรสายและเคลื่อนท่ี การใชเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการ
วิเคราะหสัญญาณและการตรวจสอบแกไขปญหา อนาคตของ
เครือขายเทคโนโลยีไรสาย 
 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. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาให
กระชับ โดย
ตัดคํา
ฟุมเฟอยออก 
 

 4663617  การประยุกตใชงานเครือขายสังคมออนไลน 
 3(2-2-5) 
 Applications of Social Network 
 ศึกษาความหมายและประเภทของสื่อสังคมออนไลน 
และเครือขายสังคมออนไลน วิวัฒนาการของสังคมออนไลน การ
สรางและการแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น การสื่อสาร และการ
ประยุกตใชงานดานตาง ๆ ความเปนสวนตัว และจรรยาบรรณใน
การใชสื่อสังคมออนไลน พรบ. วาดวยการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร 

เพิ่มรายวิชา
ใหมตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร
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การ
เปลี่ยนแปลง 

 Study the meaning and type of social media 
and social network, create and share knowledge with 
others, communicate and develop social media for 
specialists. Concern about privacy and ethical on 
social media and Acts on Computer related crimes. 
 

เพื่อให
ทันสมัยกับ
สภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลง
ไป 

4663602 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
 Special Topics in Computer  
 ศึกษาถึงวิทยาการ และเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร 
หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจ ศึกษาคนควา โดยการทําโครงงานใน
หัวขอท่ีนาสนใจ และมีการนําเสนออยางมีคุณภาพ 

4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Special Topics in Information Technology 
 เน้ือหาท่ี เปนความรู ใหมหรือกํ าลั งเปน ท่ีสนใจ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่ อให
สอดคลองกบักระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม 
 Content, which is new knowledge or, is 
interesting in information technology adjusting to 
social trends and new technologies. 
 

ปรับช่ือและ
คําอธิบาย

รายวิชาโดย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
และไดผาน
การ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 

4663601 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 Electronic Business  
 หลักการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พาณิชย แผนงานสําหรับจดัจาํหนายและการบริหารจดัการธุรกจิ
ผานเครือขาย การใชสื่อประชาสัมพันธทางการตลาด หลักการ
และนัยของการคนหาท่ีมีตอการแขงขัน การใหบริการธุรกิจผาน
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบการชําระเงิน ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร กระบวนการจัดการ
ระบบคงคลัง ระบบหุนสวนและบริษัทคูคา และ ความเปนสวน
บุคคลและทรัพยสินทางปญญา 
 

4663619 ธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Business 
 หลักการและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พาณิชย แผนงานสําหรับจัดจําหนายและการบริหารจัดการธุรกิจ
ผานเครือขาย การใชสื่อประชาสัมพันธทางการตลาด หลักการและ
นัยของการคนหาท่ีมีตอการแขงขัน การใหบริการธุรกิจผาน
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบการชําระเงิน ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร กระบวนการจัดการระบบคง
คลัง ระบบหุนสวนและบริษัทคูคา  ความเปนสวนบุคคลและ
ทรัพยสินทางปญญา  และ พรบ. วาดวยการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (2544) 
            Principle and uses of information technology 
for commerce, distribution planning and business 
management network, public relations and marketing 
communication, nuture and methods of searching for 
competition, business services through computer 
networks, payment system, security system, computer 
security, data management process, partnership and 
partner companies, privacy and intellectual property, 
ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT. B.E. 2544 (2001).  
 

ปรับช่ือและ
คําอธิบาย

รายวิชาโดย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
และไดผาน
การ
ตรวจทาน
จาก
ผูทรงคุณวุฒิ
แลว 

 4663620  การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Analysis and Design 
 แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการและวิธีการวิเคราะหและ
ออกแบบเชิงวัตถุ การสรางแบบจําลองระบบดวยยูเอ็มแอล ฝก
ใชเคสทูลในการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 
 

ปรบัจากวิชา
เน้ือหาบงัคับ
เปนวิชา
เฉพาะดาน
เลือก และ
ปรับจาํนวน
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การ
เปลี่ยนแปลง 

 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. 
 

ช่ัวโมงเรียน
ตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

 4663621 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
 แนวคิด กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือทาง
วิศวกรรมซอฟตแวร การบริหารจัดการโครงการ การออกแบบ
และสรางแบบจําลองซอฟตแวร การพัฒนาซอฟตแวร การ
ทดสอบซอฟตแวร การบํารุงรักษาและการนําซอฟตแวรไปใช 
การทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร และการ
ประเมินคุณภาพซอฟตแวร  
 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, 
software quality assurance. 
 

ปรับจากวิชา
เน้ือหาบงัคับ
เปนวิชา
เฉพาะดาน
เลือก และ
ปรบัจาํนวน
ช่ัวโมงเรียน
ตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

 4663622  การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
  Data Mining 
 หลักการเหมืองขอมูล กระบวนการเหมืองขอมูล การ
เตรียมขอมูลสําหรับการทําเหมืองขอมูล เทคนิคการทําเหมือง
ขอมูล ไดแก การวิเคราะหตะกราตลาดขอมูล การคนหากฎ
ความสัมพันธของขอมูล 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. 
   

เพิ่มรายวิชา
ใหมตาม
ความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร
เพื่อใหทันสมัย
กับสภาวการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป 

4663604 โปรแกรมภาษาทางเลือก 3(2-2-5) 
 Selected Programming Language  
 การศึกษาภาษาโปรแกรมอยางลึกซ้ึงหน่ึงภาษาหรือ
มากกวา โดยเปนภาษาท่ีเกิดใหมหรือตรงกับความตองการของ
ตลาด 

4663623 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม 3(2-2-5) 
 Modern Programming Language 
 การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมสมัยใหม
หรือซอฟตแวรเฟรมเวิรกสมัยใหมท่ีตรงกับความตองการของ
ตลาด 
 Application development with modern 
programming languages or modern software framework. 
Development for  industrial software on market demand. 

ปรับช่ือและ 
คําอธิบาย
รายวิชาให
ทันสมัยกับ
สภาวการณท่ี
เปลี่ยนแปลง
ไป 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที ่3(2-2-5) 
           Mobile Application Development     
 ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือท่ีใชสําหรับการพัฒนา 
การสรางสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การจัดเก็บขอมูล การ
เช่ือมตอฐานขอมูล การสรางไฟลติดตั้งและสงออกแอปพลิเคชัน
เพื่อติดตั้งบนอุปกรณเคลื่อนท่ีจริง 
 Programming languages and tools used for 
development, creating graphical user interfaces, data 
storage, database connection, creating a setup file and 
export applications for installation on real mobile 
devices. 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหมตาม
ความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร
เพื่อใหทันสมัย
กับสภาวการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป 

 4663625 ฐานขอมูลและการพฒันาโปรแกรมประยุกต                                                    
  3(2-2-5) 
 Databases and Web Application Development 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4662311 ระบบ
ฐานขอมูล 
 การประยุกตใชฐานขอมูล สวนตอประสานกับผูใช 
การเช่ือมตอฐานขอมูล การจัดการขอมูลและประมวลผลขอมูล 
การสรางรายงาน การสํารองและกูคืนฐานขอมูล การใชทรกิเกอร
และการทดสอบความตรง  
       Applying database, user interface, database 
connection, data manipulation and data processing, 
report creation, backup and recovery, trigger and 
validate testing. 

ปรับจากวิชา
เน้ือหาบงัคับ
เปนวิชาเฉพาะ
ดานเลือก 
ปรับช่ือ
รายวิชาโดย
การบรูณาการ
จากรายวิชา
การพัฒนา
โปรแกรม
ประยุกต
ฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีเว็บ
เซอรวิส 

4663605 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 
 Web Services Technology  
 หลักการและเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส โพรโทคอล 
มาตรฐาน สถาปตยกรรมเชิงบริการ การกําหนดนิยามภาษา 
การเรียกใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย การพัฒนา
โปรแกรมเว็บเซอรวิสเพื่อสรางตัวอยางบริการ และนําระบบการ
ใหบริการไปประยุกตใช 

4663626  เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส                   3(2-2-5) 
              Web Services Technology 
  สถาปตยกรรมเว็บเซอรวิส โพรโทคอลมาตรฐาน 
สถาปตยกรรมเชิงบริการ การใชบริการเวบ็เซอรวิสผานเครือขาย 
การออกแบบและการพัฒนาเว็บเซอรวิส การเผยแพรและการนํา
เว็บเซอรวิสไปใชงาน ความมั่นคงของเว็บเซอรวิส 
            Web services architecture, standard 
protocol, Services-Oriented Architecture (SOA), 
usability of web services via network, designing and 
developing web services, publishing and deploying 
web services; and web services security. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาใหมี
เน้ือหาท่ี
ครอบคลุมกับ
การนําไป
ประยุกตใช
งานในองคกร 

 4663627 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
 Platform Technologies 
 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ไดแก หนวยประมวลผล 
หนวยความจํา ระบบบัส และระบบเช่ือมตออุปกรณภายนอก 
สวนประกอบและหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ การ
กําหนดคาระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหมตาม
ความเห็น
ของ
ผูทรงคุณวุฒิ
และความ
เห็นชอบของ
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การ
เปลี่ยนแปลง 

 Computer architecture such as processing 
unit, memory, bus and interface peripherals; 
components and principles of operating system and 
tuning performance of operating system. 
 

ผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

2.2  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ (3)  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ  

3563110  การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  
 ลักษณะ และคุณสมบัติของผูประกอบการท่ีดี แนว
ทางการจัดตั้งการดําเนินการเปนผูประกอบการ ท้ังในเรื่องของ
แนวคิด การแสวงหาโอกาส ความเสี่ยง การวางแผน และ
ผลตอบแทนของการเปนผูประกอบการ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจ ผลกระทบของผูประกอบการทางธุรกิจตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 

3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปนผูประกอบการ       
3(3-0-6) 

  New Venture Creation and Entrepreneurship 
 ค ว า ม รู ท่ั ว ไป เกี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ 
องคประกอบในการประกอบธุรกิจ ไดแก การตลาด  การผลิต  
การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชีและการเงิน การวิเคราะห
ปจจัยสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ  รูปแบบและแนวทาง
ในการสรางธุรกิจ SMEs   พื้ นฐาน  แนวคิดของการเปน
ผูประกอบการ  การวิเคราะหปญหาและโอกาสของการเปน
ผูประกอบการ  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประกอบธุรกิจ  
รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 General knowledge  about business, 
component of  business management such as 
marketing, production, human resource management, 
accounting and financial, analysis business 
environment, business pattern and new venture SMEs 
creation, Fundamental concept of being entrepreneur; 
analyze entrepreneur’s problems and opportunities, 
creativity, including business ethics. 
 

ปรับช่ือและ
คําอธิบาย
รายวิชา 
 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 
 General  Economics  
 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจในสังคมและชีวิตประจําวัน เพื่อ
ประกอบธุรกิจ  การจัดหาและการใชทรัพยากรการบริโภค การ
ผลิต ตนทุนการผลิต ตลาด  สถาบันการเงิน นโยบายการเงิน
การคลังสาธารณะ การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและแนว
ทางแกไข 
 

- 
 

ยกเลิก
รายวิชา
เน่ืองจาก
เน้ือหาใน
รายวิชาไมได
ถูกบังคับใน 
มคอ.1 

(4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (4)  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  

4664701 การเตรียมฝกประสบการณทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ                                          
 2(90) 
 Preparation  Field  for Experience in 
Information Technology  
 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอน
ออกฝกประสบการณทางคอมพิวเตอร ในดานการรับรู ทักษะ 
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  และการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับอาชีพดานคอมพิวเตอร 

4663711 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศ                              2(1-2-3) 
 Preparation  Field  for Experience in 
Information Technology 
  การเตรียมความพรอมของผู เร ียนก อนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ โดยฝกทักษะที่ทําใหเกิดความพรอมใน
การปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การบริหารงาน
คุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 
เปนตน 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
หนวยกิตให
เปน
มาตรฐาน
เดียวกันท้ัง
คณะ 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

 Student preparation for field experience 
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. 
 

4664702 การฝกประสบการณทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
  6(320) 
 Field Experience in Information Technology 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4664701 การเตรียม
ฝกประสบการณทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานคอมพิวเตอร ใน
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน เพ่ือนําความรูความสามารถจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตร ไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4664712  การฝ กประสบการณ วิชาชีพทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 6(540) 
 Field  Experience in Information Technology 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  4663711 การเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ก า รฝ ก ป ฏิ บั ติ ง าน แ บ บ มี ส ว น ร ว ม ใน ส ถ าน
ประกอบการ ซ่ึงอาจเปนหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน 
ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหา ในการทํางาน การปรับตัวเขากับ
วัฒนธรรมองคกร และการนําความรูความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธภิาพ 
 Collaborative job training between students 
and institutional personnels in government and/or 
private sectors. The students learn to solve problems 
in workplace, adjust to organizational cultures and 
efficient applications of knowledge and skills from the 
whole curriculum for effective training. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
หนวยกิตให
เปน
มาตรฐาน
เดียวกันท้ัง
คณะ 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90) 
  Cooperative Education Preparation 
 หลักการ  แนวคิด  และกระบวนการของสหกิจศึกษา  
ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอการเขียน
รายงาน 

7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90) 
 Cooperative Education Preparation        
 กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการ
ฝกสหกิจศึกษา โดยใหความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบ
ขอบังคับ และกระบวนการของสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียน
รายงาน 
 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. 
 
 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
หนวยกิตให
เปน
มาตรฐาน
เดียวกันท้ัง
คณะ 

 

 



 137   มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 
  Cooperative Education 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:  7000390 การเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว  ตาม
โครงงานท่ีไดรับมอบหมาย  ตลอดจนการจัดทํารายงานและการ
นําเสนอ 

7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 
 Cooperative Education 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  7000390 การเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา 
 การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว 
สามารถจัดทํารายงาน นําเสนอความกาวหนา และผลสําเร็จของ
โครงงานท่ีไดรับมอบหมาย เรียนรูการแกปญหาในการทํางาน 
การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนําค วาม รู
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

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. 
 

ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชาและ
หนวยกิตให
เปน
มาตรฐาน
เดียวกันท้ัง
คณะ 

           หมายเหต ุ  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน หมายถึง 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอนและตองไดระดับคะแนน ไมต่าํกวา D 

 หมายเหต ุ  รายวชิาท่ีตองเรียนมากอน หมายถึง 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอนและตองไดระดับคะแนน ไมต่าํกวา D 

คงเดิม 

 

 

 





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร 
 

 
      



  

 
      



 141 มคอ.2 
 

 

 

 

 



มคอ.2  142 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

ความสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

 
      



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      



 145   มคอ.2 
 

ความสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
 

โครงสรางหลักสูตรอาศัยตามเกณฑหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสอดคลองกับเกณฑ
ของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม  
ไมนอยกวา 120 หนวยกิต ดังน้ี 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ

หลักสูตร 

หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 

2559 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 91 

      2.1  กลุมวิชาแกน 9 12 

- คณิตศาสตรและสถิตสํิาหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน 75 68 

2.2.1  บังคับเรยีน   

 กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ  9 10   

        กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  18 19 

                    กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  12 15 

                    กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  6 6 

2.2.2  เลือกเรียน  18 

2.3  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ  3 

2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี  8 

จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ   

  ฝกงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (0-3 หนวยกิต) หรือ   

  ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (6-9 หนวยกิต)   

  3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 

รวม 120 127 
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ตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลกัสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ลําดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Information 
Technology 
Fundamentals) 

 ITF: หัวขอหลักในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Pervasive Themes in IT) 

 ITF: ความเปนมาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (History of IT ) 

 ITF:  สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT and its Related & 
Informing Disciplines) 

 ITF: การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ดานตาง ๆ (Application Domains) 
 

4661111  หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4662211 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2 ปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยและ
คอมพิวเตอร 
(Human-Computer 
Interaction) 

 HCI: ปจจัยทางดานมนุษย (Human 
Factors) 

 HCI:  มุมมองเอชซีไอ เม่ือประยุกตในดาน
ตาง ๆ (HCI Aspects of Application 
Domains) 

 HCI:  การประเมินโดยใหมนุษยเปน
ศูนยกลาง (Human-Centered 
Evaluation) 

 HCI:  การพัฒนาสวนท่ีติดตอกับผูใชงาน
ใหมีประสิทธิภาพ (Developing 
Effective Interfaces) 

 HCI:  การเขาถึงคอมพิวเตอร 
(Accessibility) 

 HCI:  เทคโนโลยีใหม ๆ (Emerging 
Technologies) 

 HCI:  การพัฒนาซอฟตแวรโดยใหมนุษย
เปนศูนยกลาง (Human-Centered 
Software Development) 
 

4662313 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 
4662314 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
 คอมพิวเตอร 
  

3 ความม่ันคงและการ
ประกันสารสนเทศ 
(Information 
Assurance and 
Security) 

 IAS: หลักการของความม่ันคงและการ
ประกันภัยสารสนเทศ (Fundamental 
Aspects) 

 IAS:  กลไกในการรักษาความม่ันคง 
(Securities Mechanisms) 

 IAS: ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติจริง 
(Operational Issues) 

 IAS: นโยบาย (Policy) 
 IAS:  การโจมตี (Attacks) 
 IAS: ความม่ังคงดานตาง ๆ (Security 

Domains) 

4663212 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
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ลําดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

 IAS: การสืบคนรองรอย (Forensics) 
 IAS:  สถานะของสารสนเทศ 

(Information States) 
 IAS:  บริการดานความม่ันคง (Security 

Services) 
 IAS:  แบบจําลองการวิเคราะห การ

คุกคาม (Threat Analysis Model) 
 IAS:  จุดออน (Vulnerabilities) 

 

4 การจัดการสารสนเทศ 
(Information 
Management) 

 IM: พ้ืนฐานและแนวคิด การจัดการ
สารสนเทศ (IM Concepts and 
Fundamentals) 

 IM:  ภาษาในสอบถามฐานขอมูล 
(Database Query Language) 

 IM: สถาปตยกรรมในการจัดระเบียบ
ขอมูล (Data Organization 
Architecture) 

 IM:  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) 
 IM: การจัดการสภาพแวดลอมของ

ฐานขอมูล (Managing Database 
Environment) 

 IM: ฐานขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 
(Purpose Database) 

 

4662311 ระบบฐานขอมูล   
4663414 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   
4663620 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  
4663622 การทําเหมืองขอมูล 
4663625 ฐานขอมูลและการพัฒนาโปรแกรม
 ประยุกต 
 

5 การบูรณาการการ
เขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี 
(Integrative 
Programming 
&Technologies) 

 IPT: การเชื่อมตอระหวางระบบ 
(Intersystem Communications) 

 IPT:  แผนท่ีขอมูลและการแลกเปลี่ยน
ขอมูล (Data Mapping and Exchange) 

 IPT:  การเขียนโปรแกรมแบบมุงเนนการ
ทํางานรวมกัน (Integrative Coding) 

 IPT:  เทคนิคการเขียนสคริปต (Scripting 
Techniques) 

 IPT:  แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ของซอฟตแวร (Software Security 
Practices) 

 IPT: ภาพรวมของภาษาท่ีใชในการเขียน
โปรแกรม (Overview of Programming 
Languages) 

 IPT:  ประเด็นอ่ืน ๆ (Miscellaneous 
Issues) 
 

 

4663618 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ
 เคลื่อนท่ี   
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ลําดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

6 คณิตศาสตรและสถิติ
สําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Mathematics and 
Statistics for IT) 

 MS: ตัวแปรสุมและฟงกชั่น (Random 
Variables and Functions) 

 MS:  ตรรกะพ้ืนฐาน (Basic Logic) 
 MS: ความนาจะเปนเชิงวิทยุต (Discrete 

Probability) 
 MS: ฟงกชั่นและความสัมพันธและเซ็ต 

(Functions, Relations and Sets) 
 MS:  ทฤษฎีกราฟและตนไม (Graphs 

and Trees) 
 MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application of 
Mathematics to IT) 

 MS: การแจกแจงความนาจะเปนเชิงวิยุต
และตอเนื่อง (Discrete and 
Continuous Probability and 
Distribution) 

 MS: การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) 

 MS: การเลือกตัวอยางและสถิติเชิง
พรรณนา (Sampling and Descriptive 
Statistics) 

 MS: การถดถอยเชิงเสน (Simple Linear 
Regression) 

 MS:  การวิเคราะหสหสัมพันธ 
(Correlation Analysis) 
 

4571201 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
4661112 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

7 เครือขาย 
(Networking) 

 NET: พ้ืนฐานของระบบเครือขาย 
(Foundations of Networking) 

 NET: เราติงและสวิทชชิ่ง (Routing and 
Switching) 

 NET:  เครือขายระบบกายภาพ (Physical 
Layer) 

 NET:  ความม่ันคงของเครือขาย 
(Security) 

 NET:  การบริหารเครือขาย (Network 
Management) 

 NET:  การประยุกตงานในดานตาง ๆ 
(Applications Areas) 

 

4661512 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
 คอมพิวเตอร   
4663614 การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอร    
4663615 ความม่ันคงของเครือขาย   
4663616 เทคโนโลยีไรสาย  
 

8 พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม 
(Programming 
Fundamentals) 

 PF: พ้ืนฐานของโครงสรางขอมูล 
(Fundamentals of Data Structures) 

 PF:  องคประกอบโปรแกรม 
(Programming Constructs) 

4661411 ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเบื้องตน   
4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4661511 โครงสรางขอมูล 
4663415 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   
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ลําดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

 PF: การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 
(Object-Oriented Programming) 

 PF: อัลกอริทึมกับการแกปญหา 
(Algorithms and Problem) 

 PF:  การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 
(Event-Driven Programming) 

 

4663623 ภาษาโปรแกรมสมัยใหม 

9 แพลตฟอรม
เทคโนโลยี  
(Platform 
Technologies) 

 PT: ระบบปฏิบัติการ (Operating 
Systems) 

 PT: โครงสรางและสถาปตยกรรม 
(Architecture and Organization) 

 PT: โครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร 
(Computing Infrastructures) 
 

4663627 แพลตฟอรมเทคโนโลยี 

10 การบํารุงรักษาและ
การบริหารระบบ 
(Systems 
Administration and 
Maintenance) 

 SA: ระบบปฏิบัติการ (Operating 
Systems) 

 SA: โปรแกรมประยุกต (Applications) 
 SA: กิจกรรมการบริหารการจัดการระบบ 

(Administrative Activities) 
 SA:  การบริหารจัดการระบบในดานตาง ๆ 

(Administrative Domains) 
 

4663315 การจัดการและบํารุงรักษา
 คอมพิวเตอร    
 

11 สถาปตยกรรมและ
การบูรณาการระบบ 
(Systems 
Integration and 
Architecture) 

 SIA: การวิเคราะหความตองการ 
(Requirements) 

 SIA:  การจัดหาและแหลงท่ีมา 
(Acquisition/Sourcing) 

 SIA:  การบูรณาการระบบและการ
นําไปใช (Integration and 
Deployment) 

 SIA:  การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

 SIA:  การทดสอบและประกันคุณภาพ 
(Testing and Quality Assurance) 

 SIA:  บริบทขององคกร (Organizational 
Context) 

 SIA:  สถาปตยกรรมระบบ 
(Architecture) 
 

4663316 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
4663621 วิศวกรรมซอฟตแวร 
4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    

12 ประเด็นทางสังคมและ
วิชาชีพ 
 (Social and 
Professional Issues) 

 SP: การสื่อสารทางวิชาชีพ 
(Professional Communications) 

 SP:  แนวคิดและประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ
ทํางานเปนทีม (Teamwork Concepts 
and Issues) 

4662113 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
4663617 การประยุกตใชงานเครือขายสังคม
 ออนไลน 
4663619 ธุรกิจดิจิทัล 
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ลําดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

 SP:  การบริหารจัดการการบริการ 
(Service Management) 

 SP:  บริการของคอมพิวเตอรในสังคม 
(Social Context of Computing) 

 SP:  ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 
Property) 

 SP:  บริบทในองคกร (Organizational 
Context) 

 SP:  ประเด็นในเชิงวิชาชีพและจริยธรรม
และการรับผิดชอบตอสังคม 
(Professional &Ethics Issues & 
Responsibilities) 

 SP:  ความเปนมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
(History of Computing) 

 SP:  สิทธิสวนบุคคล สิทธิพลเมือง 
(Privacy and Civil Liberties) 
 

13 ระบบเว็บและ
เทคโนโลยี  
(Web Systems and 
Technologies) 

 WS: เทคโนโลยีเว็บ (Technologies) 
 WS:  สถาปตยกรรมของสารสนเทศ 

(Information Architecture) 
 WS:  สื่อดิจิทัล (Digital Media) 
 WS:  การพัฒนาเว็บ (Web 

Development) 
 WS:  จุดออนของระบบเว็บ 

(Vulnerabilities) 
 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 
4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 
4663611 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ   
4663612 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย      
4663626 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
 

14 รายวิชาท่ีไมสามารถ
จัดเขามาตรฐาน
คุณวุฒิ 

 3562201 การสรางธุรกิจใหมและการเปน
 ผูประกอบการ 
4663711 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4664712 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ   
7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    
7000490 สหกิจศึกษา 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

ขอมูลประวตัอิาจารยประจําหลักสตูร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. นางนลนิี  อินทมะโน 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย   
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2548 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลยัหอการคาไทย, 2539 

 

 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทาํงาน 8 ป 

       งานวิจัย 
นลินี อินทมะโน และ สารภี จุลแกว. (2558). ปญหาในการทําโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรของ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ช้ันปที่ 4 ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 8(2), 29-39. 

นรินทร บิลสัน  กฤษณวรา รัตนโอภาส และนลินี อินทมะโน. (2558). การวิเคราะหประสิทธิภาพ 
ลินุกซเกตเวยดวยรูปแบบเวอรชวลไลเซชัน. ใน การประชุมวิชาการระดับประเทศดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (น. 304-308). การประชุมจัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม, เชียงใหม. 

 

 ตํารา/เอกสาร 

นลินี  อินทมะโน. (2556). การโปรแกรมเชิงวัตถุ. สงขลา : เทมการพิมพ. 348 หนา. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

2. โปรแกรมภาษาทางเลือก 

3. การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

4. หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอร 

5. หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

7. โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

8. โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. โปรแกรมสําเรจ็รูปและการประยุกตใชงาน 

10. ฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. นายอํานาจ   ทองขาว 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย   
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  Information Systems, The University of Manchester,  
                    UK. 2554 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  Intelligent Knowledge-Based System,  

   University Utara, Malaysia. 2545 
ปริญญาตร ี ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร)  

   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร, 2538 
 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทาํงาน 10 ป 
งานวิจัย 
อํานาจ ทองขาว. (2555). การใชมัลติเปอรสเปกทีพโมเดลในการทดสอบหาปญหาปจจัยที่กอใหเกิด

ปญหาในการติดต้ังเครือขายไรสายในสถาบันอุดมศึกษา:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 3(2).  

ชนะโชค หนูแกว นันทฉัตร คงทองเอียด กฤษณวรา รัตนโอภาส และอํานาจ ทองขาว (2558, 
ธันวาคม). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพฐานขอมูล MySQL และ MariaDB ดวยภาระงาน 
OLTP, รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรูและดิจิตอล. โรงแรม
แคนทารี่ฮิลส, เชียงใหม. 

ฟาเดล คาเร็ง ฮานาฟ สะไร อํานาจ ทองขาว และกฤษณวรา รัตนโอภาส (2558, ธันวาคม). การวัด
ประสิทธิภาพการพยากรณดวยวิธีการจัดหมวดหมูเพ่ือการโจมตี Directory Attack บนเว็บ
โฮสต้ิง, รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 
5, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
4. ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3. นางพิกุล สมจติต  

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย     
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี, 2546 

ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอรศึกษา) วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2534 
 

 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทาํงาน 23 ป 

งานวิจัย 

มโนพัศ มณีโชติ วิทยา สามารถ พิกุล สมจิตต และกฤษณวรา รัตนโอภาส. (2559). การจําแนก
กิจกรรม Facebook โดยใชขอมูลการจราจรบนเครือขาย. ใน การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, โรงแรมดวงจิตต รีสอรทแอนดสปา, ภูเก็ต. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2. โปรแกรมสําเรจ็รูปและการใชงาน 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

4. หลักสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การใชโปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4. นายเสรี  ชะนะ 

ตําแหนง อาจารย   
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542 
 

 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทาํงาน 5 ป 

งานวิจัย 
ฟารีดา  บังหลีเส็น นุสรา  ขุนเศษ  เสรี  ชะนะ และกฤษณวรา  รัตนโอภาส. (2558). พฤติกรรมการ

ใชเครือขายสังคมออนไลนในมหาวิทยาลัยดวยอุปกรณเคลื่อนที่สวนตัว. ใน การประชุม
วิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 7. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, โรงแรมธรรมรินทร ธนา, ตรัง. 

ธัญลักษณ  ทองศรีนุน  วนิดา  เชิดสกุล และเสรี  ชะนะ. (2558). พฤติกรรมการใชหองเรียนเสมือน
ดวยอุปกรณเคลื่อนที่สวนตัว กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ใน การประชุม
วิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7. การประชุมจัดโดย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม, 
เชียงใหม. 

 
 รายวิชาที่สอน 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2. สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

3. ระบบสื่อสารขอมูล 

4. เทคโนโลยีไรสาย 

5. ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

6. วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 

7. สัมมนา 

8. การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5. นางสาวดินาถ  หลําสบุ      

ตําแหนง อาจารย 
ประวัติการศึกษา       

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550 

ปรญิญาตร ี สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2546 

 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณการทาํงาน 7  ป 

งานวิจัย 
ญาณพัฒน ชุช่ืน, กฤษณวรา รัตนโอภาส, ดินาถ หลําสุบ และสุรีรัตน แกวคีรี. (2558). ผลกระทบจาก

การใชเครือขายสังคมออนไลนตอประสิทธิภาพของผูเรียนระดับอุดมศึกษา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา, หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 
สงขลา. 

 
รายวิชาที่สอน 

1. ฐานขอมูลเบ้ืองตน     
2. ระบบฐานขอมลู     
3. ระบบจัดการฐานขอมูล    
4. ระบบฐานขอมูลขั้นสูง 
5. การฝกประสบการณทางคอมพิวเตอร 
6. การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 
7. โปรแกรมสําเรจ็รูปและการประยุกตใชงาน 
8. โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 
9. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 
 
 

 

 

 


	หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
	1.  ชื่อหลักสูตร
	2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	3.  วิชาเอก
	4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
	5.  รูปแบบของหลักสูตร
	6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
	7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
	8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
	9.  ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน
	11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
	12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
	13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน

	หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
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