
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา





 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

หมวดที่  1   ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 25521641103014 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Computer Science 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer Science) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

3.  วิชาเอก (ถามี) 

 ไมมี 

4.  จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

    ปริญญาตรีทางวิชาการ 

    ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพี 

    ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

    ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

    ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

    ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 

 5.3  ภาษาที่ใช 

 การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 

 5.4  การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

 5.6  การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 

  ปรับปรุงจากหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

   เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2552 

  ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศกึษา 2559 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม 

ครั้งที ่6 / 2563  เมื่อวันที่ 17  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

    ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม 

ครั้งที ่6 / 2563  เมื่อวันที่ 26  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
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7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ในปการศกึษา 2566 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา   

8.1 อาชีพในกลุมนักพัฒนาระบบ เชน นักเขียนโปรแกรม นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ

เคลื่อนที่ นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ นักวิเคราะหระบบ 

8.2 อาชีพในกลุมวิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐ เชน นักวิทยาศาสตรขอมูล นักวิเคราะห

ขอมูล นักวิทยาการปญญาประดิษฐ 

8.3 อาชีพในกลุ มผูดูแลระบบ เชน ผูดูแลระบบเครือขาย ผูดูแลเครื ่องแมขาย ผูดูแลระบบ

ฐานขอมูล 

8.4 อาชีพรับราชการ เชน นักวิชาการคอมพิวเตอร ผู สนับสนุนงานดานระบบคอมพิวเตอร 

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

8.5 อาชีพในยุคดจิิทัล เชน นักทดสอบระบบ นักผลิตเนื้อหาดิจิทัลออนไลน 

8.6 ผูประกอบการดานคอมพิวเตอร  
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง

ทางวิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางสาวยุพดี อินทสร 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

2544 

 

2541 

2 นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาติ  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

บธ.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

2549 

 

2539 

 

3 นายโชติธรรม ธารรักษ 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

2549 

 

2542 

4 นายกฤษณวรา  

รัตนโอภาส 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิศวกรรมไฟฟา 

 

วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

2549 

 

 

2545 

 

2541 

5 นางสาวสารภี จุลแกว 

x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร 

 

สถาบนัราชภัฏ 

สุราษฎรธาน ี

2548 

 

 

2540 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาหลักสูตรอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.

2560-2564) ไดกลาวถึงบริบทการปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว รวมทั้งการนำ

เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การใชเทคโนโลยีผสมผสานระหวาง

เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ประกอบกับการเปดเขตการคาเสรี โดยได

กำหนดแนวทางการพัฒนาในสวนของการสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัล การอำนวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

รวมถึงการวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู และเพื่อการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมี

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ที่

มุงเนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนองคประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสูการเปน

ประเทศไทย 4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับประเทศ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่กลาวถึงใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐใน

การเพิ ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบ

อัตโนมัติและหุนยนตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ

ภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สรางแพลตฟอรมสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชน 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เนนการพัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมที่เหมาะสมตอการ

ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล รวมถึงพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการใน

ตลาดแรงงานและทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อันสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 รวมถึงพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปจจุบัน 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น

ไดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดนและการใชคอมพิวเตอรทุกที่ทุกเวลา 

การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งที่จำเปน ประเทศไทยเองก็มีการพัฒนาการ
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ใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลมาอยางตอเนื่อง การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและคาใชจายที่ถูกลง เชน โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนและเครื ่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมีความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสม

ไดและเครือขายไรสายความเร็วสูงอยาง 3G, 4G และ 5G ทั ้งยังมีเทคโนโลยีใหม ๆ เกิดขึ ้น เชน 

อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐ ฯลฯ ซึ่งจะนำไปสูสังคมที ่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหน 

ทุกแหงตลอดเวลา ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก เกิดโอกาสดาน

อาชีพเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรจำนวนมาก มีความตองการบุคลากรที่เปนมืออาชีพ มีความเขาใจ

ในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที ่จะชวยชี ้นำและขับเคลื ่อนใหการ

เปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจำเปนตองพัฒนาหลักสูตร

เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของวิทยาการคอมพิวเตอรและรองรับการ

แขงขันทางธุรกิจคอมพิวเตอรท้ังในระดับทองถิ่น และระดับประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับ

ลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ 

 โดยจากการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใช

บัณฑิต นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ที่มีตอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2559 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยสรุปดังนี้  

1) จากกลุมผูใชบัณฑิต จำนวน 15 คน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการคุณลักษณะอันดับแรก คือ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเทากับ 4.62 ± 0.47 (ระดับมากที ่ส ุด) รองลงมาคือ ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีคาเทากับ 4.21 ± 0.60 (ระดับมาก) ดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี คาเทากับ 4.13 ± 0.68 (ระดับมาก) ดาน

ปญญา มีคาเทากับ 4.12 ± 0.67 (ระดับมาก) และดานความรู มีคาเทากับ 4.11 ± 0.48 (ระดับมาก) 

ตามลำดับ และมีขอเสนอแนะใหรวมทำ MOU กับสถานประกอบการในการสงนักศึกษาไปฝกงานเพื่อ

เพ่ิมทักษะในการทำงาน และปรับปรุงหลักสูตรใหทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีเนื้อหาใหม ๆ ที่ตรง

กับความตองการของตลาด เชน รู จักเฟรมเวิรคใหม ๆ มีความรู เกี ่ยวกับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  



 7 มคอ.2 

 

แอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อใหไดบัณฑิตที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู Thailand 4.0 

2) จากกลุ มนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน พบวานักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิที่มีตอ

คุณลักษณะและทักษะของบัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร มีความตองการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเทากับ 

4.83 ± 0.39 (ระดับมากที่สุด) รองลงมาคือ ดานปญญา คือ มีคาเทากับ 4.78 ± 0.41 (ระดับมากที่สุด) 

ดานความรู คาเทากับ 4.69 ± 0.56 (ระดับมากที่สุด) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี มีคาเทากับ 4.68 ± 0.41 (ระดับมากที่สุด) และดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเทากับ 4.43 ± 0.45 (ระดับมาก) ตามลำดับ และมีขอแนะนำให

ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตอภาวะการเปลี ่ยนแปลงทางดิจิทัลและการใชชีวิตแบบใหม (New 

normal) มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและวิเคราะหขอมูล สามารถประยุกตหลักทฤษฎีของ

วิทยาการคอมพิวเตอรกับกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร รวมทั ้งใหความเห็นวาสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอรจะชวยในการสรางบุคลากรที่มีทักษะและความรูดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศซึ ่งมี

บทบาทสำคัญในการพัฒนาองคกรทุกระดับ ชวยผลักดันงานดานดิจิทัลคลัสเตอรของประเทศ และยังมี

ความตองการกำลังคนในสาขานี้อีกมาก 3) จากกลุมศิษยเกาและศิษยปจจุบัน จำนวน 65 คน พบวา

ศิษยเกาและศิษยปจจุบันมีความตองการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเทากับ 

4.89 ±0.27 (ระดับมากท่ีสุด) รองลงมาคือดานความรู มีคาเทากับ 4.83 ± 0.36 (ระดับมากที่สุด) ดาน

ปญญา มีคาเทากับ 4.68 ± 0.46 (ระดับมากที่สุด) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ เทคโนโลยี คาเทากับ 4.55 ± 0.50 (ระดับมากที่สุด) และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื ่อสารและการใช มีคาเทากับ 4.52± 0.51 (ระดับมากที ่สุด) ตามลำดับ และมีขอแนะนำให

ประชาสัมพันธแนะนำหลักสูตรใหกับผูท่ีสนใจ ทั้งผูเรียนสามารถเห็นภาพสายงานและอาชีพท่ีชัดเจนทั้ง

แตแรก ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับการทดสอบซอฟตแวร ดานการเรียนการสอนควรเนน Project based 

และกรณศึีกษา นอกจากนี้ก็ควรสงเสริมความสัมพันธระหวางนักศึกษาใหแนนแฟน 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 การเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี ้

พันธกิจขอที่ 1 จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมี

คุณภาพและคุณธรรม ซึ่งการเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ซึ่งนอกจาก

จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงานแลว หลักสูตรยังมุงเนน

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสอดแทรกไปในรายวิชาตาง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู คูคุณธรรมออกสูสังคม 
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พันธกิจขอที่ 2 บริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง

บนฐานของการมีสวนรวม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปนหลักสูตรที่มุงเนนการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

โดยการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และสงเสริมใหทองถิ่นมีความเขมแข็ง 

พันธกิจขอที ่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื ่อสรางองคความรู ใหเปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มุงเนน

งานวิจัยที่สามารถนาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ

ทองถ่ินไดอยางยั่งยืน 

13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะอื่นของสถาบัน  (เชน รายวิชาที่เปด

สอนเพื่อใหบริการคณะ/ หรือตองเรียนจากคณะอื่น) 

  13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 

     - กลุมวิชาที่อยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ที่นักศึกษาตองเรียนใน

คณะอ่ืนประกอบดวย กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร  และ

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - รายวิชาแคลคูลัสเบื้องตน ซึ่งอยูในกลุมวิชาแกน เปดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     - รายวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใด ๆ ที่เปด

สอนภายในมหาวิทยาลัย 

 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

     รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรียนไดตาม

ความสนใจ ในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3  การบริหารจัดการ 

     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารยผูสอนและ

นักศึกษาในการพิจารณารายวิชาดานเนื้อหาสาระ การจัดการการเรียนการสอน และการประเมินผล

เพื่อใหบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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หมวดที่  2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.   ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

  บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร คุณภาพวิชาการดี ปฏิบัติเปน เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลย ี

 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เปนหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้ง

ดานทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะนำไปสูการพัฒนาองคความรู รวมถึงสามารถประยุกตใชใน

การทำงานตาง ๆ ที่มีพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี จึงเปนหลักสูตรที่สามารถผลิต

บัณฑิตที่มีความรูความสามารถ และมีคุณธรรม สอดคลองกับความตองการของประเทศในยุคเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล 

 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานวิทยาการคอมพิวเตอร มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร 

เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาในระดับที่

สูงข้ึนได 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีแผนการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรทุก ๆ 5 ป มีรายละเอียดของแผนพัฒนา กลยุทธ และหลักฐาน/ตัวบงชี้ ซึ่งคาดวาจะดำเนินการ

แลวเสร็จภายใน 4 ป นับจากเปดการเรียนการสอน 

 



มคอ.2 10 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอรใหเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2552 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี

พ้ืนฐานจาก มคอ. 1 และ

หลักสูตรในระดับสากล 

(ACM/IEEE) 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อยางสม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่นและสังคม รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงทางดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความคิดเห็น 

คำแนะนำ จากผูทรงคุณวุฒิ 

ผูเชี่ยวชาญ ศิษยเกา 

2. ติดตามความเปลี่ยนแปลง

และประเมินความตองการของ

ผูประกอบการดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

1. รายงานการวิพากษ

หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2. รายงานผลประเมินความพึง

พอใจในการใชบัณฑิตของผูใช

บัณฑิต โดยมีความพึงพอใจใน

ทักษะ ความรู ความสามารถ

ในการทำงานของบัณฑิต โดย

เฉลี่ยในระดับดี 

 

3. พัฒนาบุคลากรดาน 

การเรียนการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ 

1. สนับสนุนบุคลากรใหเขารวม

อบรม สัมมนาและดูงาน 

2. สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำ

ผลงานวิชาการ และวิจัย 

3. สนับสนุนใหมีโครงการ/

กิจกรรมดานบริการวิชาการ 

1. ตั้งงบประมาณสำหรับ 

ฝกอบรมของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอย

กวา 10,000 บาท/คน/ป 

2. อาจารยผูสอนมีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 เรื่อง/คน/

ป 

3. หลักสูตรมีโครงการ/

กิจกรรมดานบริการวิชาการ

อยางนอย 1 โครงการ/

กิจกรรมตอป 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

4. พัฒนาคุณภาพผลงาน

วิชาการและนวัตกรรมของ

นักศึกษา 

1. สนับสนุนใหผลงานของ

นักศึกษาไดรับการเผยแพร/

ตีพิมพ 

2. สนับสนุนใหนักศึกษาสราง

นวัตกรรมเพ่ือถายทอดความรู/

นำความรูที่ศึกษาสราง

ประโยชนใหกับชุมชน 

1. มีผลงานวิชาการของ

นักศึกษาไดรับการเผยแพร/

ตีพิมพอยางนอย 2 เรื่อง/ป 

2. มีการถายทอดความรูหรือ

สรางนวัตกรรมสูชุมชนอยาง

นอย 1 ชุมชน/ป 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูและความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอก 

1. ตรวจสอบ/ประเมิน/

วางแผนใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูเพียงพอสำหรับการเรียน

การสอน 

2. สรางความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

1. รายงานผลประเมินความพึง

พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

จากนักศึกษาและอาจารย 

2. มี MOU กับหนวยงาน

ภายนอกเพิ่มอยางนอย 1 

หนวยงาน/ป 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ระยะการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห) 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  นักศึกษาภาคปกติ  เรียนวันจันทร – ศุกร 

   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 

   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

   ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร 

  2.2.3  มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเขาศึกษา 
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 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  / 2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา 

1. ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศกึษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย 

 

1. ทางหลักสูตรรวมกับคณะจัดใหมีการติดตาม

ดูแลมากเปนพิเศษโดยอาจารยท่ีปรึกษา และ

นักพัฒนานักศึกษา 

2. ปญหาความรูวิชาภาษาอังกฤษและพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร 

2. ทางหลักสูตรรวมกับคณะมีการจัดอบรมวิชา

ดังกลาวให 

3. ปญหาการใชภาษาไทยในหองเรียน 3. แทรกกิจกรรมใหมีการฝกอาน เขียน นำเสนอ

หนาชั้นเรียน และจัดทำแบบทดสอบแบบอัตนัย

ใหมากข้ึน 

4. ปญหานักศึกษาไมเขาใจภาพรวมของหลักสูตร 4. ประชาสัมพันธหลักสูตรผานสื่อตาง ๆ รวมถึง

จัดใหมีการปฐมนิเทศ และสอนในรายวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ  5 ป 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี  1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี  2  40 40 40 40 

ชั้นปท่ี  3   40 40 40 

ชั้นปท่ี  4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จำนวนนักศึกษา 

คาดวาสำเร็จการศึกษา 

   40 40 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 

   1)  ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียด ดังนี้       

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 

1.  งบประมาณเงิน

รายได 

     

 - คา FTES ตอป 20.00 50.00 96.67 106.67 106.67 

 - คาหัวจริงตอป 1,491.67 1,587.50 1,731.48 1,629.86 1,629.86 

 - จำนวนนักศึกษา ป.

ตรี (คน) 

40 80 120 160 160 

รวม 59,666.67 127,000.00 207,777.78 260,777.78 260,777.78 

2.  งบประมาณรายจาย      

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

 - จำนวนนักศึกษา  

ป.ตรี (คน) 

40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 179,666.67 367,000.00 567,777.78 740,777.78 740,777.78 
 

   2)  คาบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรตอนักศึกษาหนึ่งรุ น 3,600,000 บาท 

ประมาณการคาใชจายตอหัวตอป  22,500 บาท   

  2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

  ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยการโอนผลการเรียน และการ 

เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

    1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

     บังคับเรียน   9 หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

    1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

     บังคับเรียน   3 หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา   3   หนวยกิต 

    1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

     บังคับเรียน   3 หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา   3   หนวยกิต 

    1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

     บังคับเรียน   3 หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา   3   หนวยกิต 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

    2.1  กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต 

    2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

     บังคับเรียน 60 หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  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 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) 

 English Adventures 

GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝน 3(3-0-6) 

 English for  Dream Achievement  

GESL103 รูใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Arts of using Thai language 

 เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

GESL104  เฮฮาภาษามาเลย 3(3-0-6) 

 Malay Language Fun 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) 

 Hello Indonesia Language 

GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุน  3(3-0-6) 

 Fun with Japanese 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

 Entertain with Korean 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) 

 Happy Chinese  

    

 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

GESH201 ทักษะชีวิต 3(2-2-5) 

 Life skills 

 เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religions 

GESH203 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

 Human and Aesthetics 
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GESH204  วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) 

 Youngster with Good Heart 

GESH205  นักสืบชุมชน 3(2-2-5) 

 Community Detective 

GESH206  มนุษยชาติ 3(3-0-6) 

 Humankind 

GESH207  ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร 3(2-2-5) 

 Cyber Security and Confidentiality 

GESH208  นวัตกรรมทำเองได 3(2-2-5) 

 Do it yourself Innovations 

GESH209  วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่นสมัยใหม  3(3-0-6) 

 Local Culture and Modern Identity 

 

 1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Living in Modern Society 

 เลือกเรียน  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

GESS302 ทองถิ่นของเรา 3(3-0-6) 

 Our Local 

GESS303 อาเซียนรวมใจ 3(3-0-6) 

 ASEAN Together 

GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 

 The King’s Philosophy for Sustainable Development 

GESS305 เจาสัวนอย 3(3-0-6) 

 Young Entrepreneurship 

GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี  3(3-0-6) 

 Laws and Creating Good Citizenship 
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 1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

                             ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 

     บังคับเรียน 3 หนวยกิต 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Thinking in The Digital Age 

     เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัต ิ 3(2-2-5) 

 Office Automations 

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

 Modern Lifestyle and Environment  

GESC404 สุขภาพทันยุค 3(2-2-5) 

 Modern Health 

GESC405  นักคนควาขอมูล 3(2-2-5) 

 Information Explorers 

GESC406 รูทันโลก 3(2-2-5) 

 World Knowledge 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร 3(2-2-5) 

 Agriculture Innovation 

GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน 3(2-2-5) 

 Online Business Management 
   

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  90 หนวยกิต 

 2.1  กลุมวิชาแกน    12 หนวยกิต 

4511403 แคลคูลัสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction of Calculus 

4611040 โครงสรางดิสครีต 3(2-2-5) 

 Discrete Structure 

4612041 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Numerical Computing for Computer Science 

4612042 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Statistics for Computer Science 
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 2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน   78 หนวยกิต 

     บังคับเรียน    60 หนวยกิต 

 จากกลุมตอไปนี้ 

 1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 3 หนวยกิต 

4613140 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 System Analysis and Design 

 2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 9 หนวยกิต 

4613240 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Engineering 

4613241 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence 

4613242 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ 3(2-2-5) 

 Mobile Application Development 

 3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 12 หนวยกิต 

4611340 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Problem Solving and Basic Programming 

4611341 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Programming 

4612342 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Programming 

4612343 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Algorithms 

 4) กลุมโครงสรางพื้นฐานระบบ 12 หนวยกิต 

4612440 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Structures 

4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network 

4612442 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating Systems 

4613443 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Systems 
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 5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต 

4611540 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Organization and Architecture 

 6) กลุมบูรณาการ 7 หนวยกิต 

4611640 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Science 

4612641 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Entrepreneurship 

4613642 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Seminar in Computer Science 

 7) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 14 หนวยกิต 

 เลือกเรียนแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึ่ง ตอไปนี้ 

 แผนการเรียนท่ี 1  ฝกประสบการณวิชาชีพ 

4613740 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

 Preparations for Field Experience in Computer Science 

4613741 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

 Project in Computer Science I 

4614743 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร * 6(540) 

 Field Experience in Computer Science 

4614745 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 

 Project in Computer Science II 

 แผนการเรียนท่ี 2  สหกิจศึกษา 

4613742 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

 Cooperative Education Preparation in Computer Science 

4614744 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 6(640) 

 Cooperative Education in Computer Science I 

4614746 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 6(640) 

 Cooperative Education in Computer Science II 

หมายเหต ุ * นักศึกษาที ่จะออกฝกประสบการณวิชาชีพตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  

93 หนวยกิต หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร  
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     เลือกเรียน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

     จากวิชาตอไปนี้ 

4612243 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

 Computer Graphic Design 

4612541 ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Hardware and Software 

4612643 การสรางเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Content Creation 

4613141 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Analysis and Design 

4613142 การจัดการระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

 Network Systems Management 

4613143 ความมั่นคงของเครือขายและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Network and Information Security 

4613244 การทำเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining 

4613245 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Management Systems 

4613246 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

 Web Application Development 

4613247 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและการประยุกตใช 3(2-2-5) 

 Cloud Computing and Applications 

4613248 การคนคนืสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Retrieval 

4613249 วิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Science 

4613344 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 

 Alternative Programming Language 
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4613345 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Software Testing 

4613444 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction 

4613445 เทคโนโลยีสื่อสารไรสาย 3(2-2-5) 

 Wireless Communication Technology 

4613446 การบริหารจัดการระบบลินุกซ 3(2-2-5) 

 Linux Systems Administration 

4613644 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Internet of Things Programming 

4613645 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer Science 

4613646 หัวขอพิเศษดานปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

 Special Topics in Artificial Intelligence and Data Science 

4613647 หัวขอพิเศษดานพัฒนาซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 Special Topics in Software Development 
 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

        ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จของหลักสูตร 
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 ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาและหนวยกิตที่ใชในหลักสูตร 

  เลขรหัสประจำรายวิชา  ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 

   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 4  หมายถึง  ชั้นป  หรือระดับความยากงาย 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 6,7   หมายถึง  ลำดับกอนหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เลขรหัสตัวท่ี 5  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว ดังนี้ 

 0  กลุมวิชาที่ไมสามารถจัดเขากลุมวิชาใดได 461-0-- 

 1  กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 461-1-- 

 2  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 461-2-- 

 3  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 461-3-- 

 4  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานระบบ 461-4-- 

 5  กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 461-5-- 

 6  กลุมบูรณาการ 461-6-- 

 7  กลุมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 461-7-- 

 

 ความหมายของจำนวนหนวยกิต 

  ตัวอยางเชน  3(3-0-6) 

   เลขตัวที่  1 หมายถึง  จำนวนหนวยกิตรวม 

   เลขตัวที่  2 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

   เลขตัวที่  3 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

   เลขตัวที่  4 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

  

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับกอนหลัง 

ชั้นปหรอืระดับความยาก

ลักษณะเนื้อหาวชิา 

หมวดวชิาและหมูวิชา 
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  3.1.4  แผนการศึกษา 

ปที่  1  ภาคการศกึษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 4511403 แคลคูลัสเบื้องตน 3(3-0-6) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4611340  การแกปญหาและการโปรแกรม

เบื้องตน 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4611640 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 18 

 

 

ปที่  1  ภาคการศกึษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 4611040 โครงสรางดสิครตี 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4611341 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4611540 องคประกอบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 18 
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ปที่  2  ภาคการศกึษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 4612041 วิธีการคำนวณเชงิตัวเลขสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4612440 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4612441 การสื่อสารขอมูลและเครอืขาย

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

 

รวมหนวยกิต 18 

 

 

ปที่  2  ภาคการศกึษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 4612042 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4612342 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4612343 ขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4612442 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4612641 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือก) 461xxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 21 
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ปที่  3  ภาคการศกึษาที่  1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613140 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613240 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613241 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613443 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือก) 461xxxx เลือกเรยีน 6 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 21 

 

ปที่  3  ภาคการศกึษาที่  2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613242 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613642 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือก) 461xxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

เลือกแผนการเรียนแผนใดแผนการเรียนหนึ่งจากตอไปนี ้

แผนการเรียนที่ 1  ฝกประสบการณวิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613741 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613740 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

2(1-2-3) 

หรือ 

แผนการเรียนที่ 2  สหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4613742 การเตรยีมความพรอมสหกิจศึกษาทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

2(1-2-3) 

รวมหนวยกิต 21/18 
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ปที่  4  ภาคการศึกษาที่  1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

แผนการเรียนที่ 1  ฝกประสบการณวิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4614743 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

6(540) 

หรือ 

แผนการเรียนที่ 2  สหกิจศกึษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4614744 สหกิจศึกษาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 1 6(640) 

รวมหนวยกิต 6 

 

ปที่  4  ภาคการศกึษาที่  2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

แผนการเรียนที่ 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4614745 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 

หรือ 

แผนการเรียนที่ 2 สหกิจศกึษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 4614746 สหกิจศึกษาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 2 6(640) 

รวมหนวยกิต 3/6 
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  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา   

   3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     1)  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) 

English Adventures 

คำศัพท สำนวน โครงสรางภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา ผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ 

เชน ภาพยนตร เพลง สื่อออนไลน และสื ่อสิ่งพิมพ และฝกปฏิบัติผานสถานการณที่

กำหนดท้ังในและนอกหองเรียน เพ่ือเตรียมความพรอมสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

English vocabulary, expressions, structures and non- verbal language 

through various types of media such as movies, songs, online 

communications and printed matters.  Practice English in designed language 

situations not only inside but also outside classrooms in order to apply the 

language use to daily life. 
 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน 3(3-0-6) 

English for Dream Achievement 

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสมัครงานที ่ใฝฝนฝกการสัมภาษณงาน บท

สนทนาตาง ๆ ที่ใชในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ ของการทำงาน รวมทั้งการใช

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือการนำเสนองานในรูปแบบตาง ๆ 

English skills for dream job applications, job interviews, English 

conversations in workplace and in various work- related contexts.  Make use 

of English and technology for a variety of work presentations. 
 

GESL103 รูใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

Arts of Using Thai Language 

ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษา การยอและการสรุปความ การพูดนำเสนอ 

และการเขียนทางวิชาการ 

Strengthen learners in terms of communicative skills, arts of using Thai 

language, summarizing and briefing, oral presentations and academic writing. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย 3(3-0-6) 

Malay Language Fun 

ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ การฟงและการ

พูดสำหรับการสื ่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม เพ ื ่อการนำไปใชใน

ชีวิตประจำวัน 

The language skills:  listening, speaking, reading and writing in Malay, 

focusing mainly on listening and speaking for daily communication and 

promoting the understanding of Thai and Malay cultures. 
 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซยี 3(3-0-6) 

Hello Indonesia Language 

ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ การฟงและการ

พูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนำไปใชใน

ชีวิตประจำวัน 

The language skills:  listening, speaking, reading and writing in 

Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and Indonesian 

cultures. 
 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน 3(3-0-6) 

Fun with Japanese 

ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟง

และการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและ

วัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน โดยใชกิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 

The language skills: listening, speaking, reading and writing in Japanese, 

focusing mainly on listening and speaking for daily communication and 

promoting the understanding of Thai and Japanese cultures by using various 

integrated skill activities. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี 3(3-0-6) 

Entertain with Korean 

ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนนทักษะการ

ฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

The language skills:  listening, speaking, reading and writing in Korean, 

focusing mainly on listening and speaking for daily life. 
 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) 

Happy Chinese 

ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรูคำศัพทและ  บทสนทนา

ภาษาจีนอยางทันสมัย ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน พรอมทั้งเรียนรูความแตกตาง

ระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน   

The Mandarin Chinese phonetics and the basics of writing the Chinese 

scripts.  Focus on up to date vocabulary and dialogues in current contexts. 

Practice the language skills:  listening, speaking, reading and writing and 

recognize the intercultural awareness between Thai and Chinese. 

 

    2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH201 ทักษะชวีิต 3(2-2-5) 

Life Skills 

ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎี   ที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม การ

พิจารณาดวยใจอยางใครครวญ 

สุนทรียสนทนา การสื่อสารอยางสันติ การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การ

ตระหนักรูศักยภาพของตนเองและการกาวขามขีดจำกัดการแกปญหาความขัดแยงทัศนะ

แบบองครวม ทักษะการคิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกตอสวนรวมทักษะชีว ิตใน

ศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน การดำเนินชีวิตที่ดแีละมีความสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Meaning and importance of life skills; principles, concepts and theories 

related to human behavior; self- development in physical, mind, emotional 

and social development; contemplation; dialogue; non- violent 

communication; transformative Learning; self- awareness and personal 

development; conflict resolution; holistic; thinking skills and holistic system 

thinking; public mind; life skills in the 21st century; study-life balance, good 

life and happiness. 
 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

Philosophy and Religions 

ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา สาขาของ

ปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา คุณคาที่แทจริงของ

ปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาตาง ๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

ระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

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. 
 

GESH203 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

Human and Aesthetics 

แนวค ิด ทฤษฎ ีความงามเบ ื ้องต น  องค ประกอบทางศ ิลปะ ดนตร ี  และ

ศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน         การตระหนักในคุณคา ความงาม 

Concept and fundamental concepts, theories of aesthetics, elements 

of art, music, and performing arts.  Apply the knowledge of aesthetics in to 

daily life and realize the values of aesthetics. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) 

Youngster with Good Heart 

การทุจริต การปองกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะผลประโยชน

สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม  การมีสวนรวมของชุมชน  ทักษะกระบวนการคิด  

จริยธรรมในสังคม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปองกันการทุจริต    

Corruption, corruption prevention, public awareness, distinction of self-

interest and common interest, community participation, critical thinking 

skills, social morality, sufficiency economy philosophy for preventing 

corruption. 
 

GESH205 นักสืบชุมชน 3(2-2-5) 

Community Detective 

ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น ภูมิปญญาทองถ่ิน 

แหลงทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น กระบวนการ

จัดการสารสนเทศทองถ่ิน การบริการและการเผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน 

Definition and Importance of local Information, local wisdom, local 

sources information, searching for local information, local information 

management  process, local Information services and dissemination. 
 

GESH206 มนุษยชาต ิ 3(3-0-6) 

Humankind 

เผาพันธุมนุษยอารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธและการสื่อสารระหวาง

กันของมนุษยชาติ การใชชีวิตแบบไมตระหนก ทักษะการดำรงชีวิตในสภาวะปกติและ

สภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณของมนุษยการเขาใจปญหาและการปรับตัวเอง

เพ่ือความอยูรอดในทุกสถานการณ 

Race of Mankind, civilization, way of life/ culture, relations and 

communication between humanity; Living on the basis of ethnic differences, 

culture and religion; Keeping up with the situation; Awareness; Living skills in 

normal and critical conditions; Controlling human emotional states; 

Understanding problems and adjusting itself to survive in every situation. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร 3(2-2-5) 

Cyber Security and Confidentiality 

ความหมาย ความสำคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ยุคดิจิทัล การใช

สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอยางปลอดภัย แนวทางการปองกันภัยคุกคามในยุค

ดิจิทัลที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี การวิเคราะห  และกลั่นกรองขาวสารจากสื ่อทาง

เทคโนโลยี  และการรูเทาทันขาวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใชสื่อเทคโนโลยี จึง

จำเปนตองมีความรู และทักษะเหลานี้เพื่อใหอยูรอดโดยไมตกเปนเหยื่อทางอาชญากรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส 

Precise definition and considerable importance of digital technology 

security, reasonable use of information, ways to prevent threats in the digital 

age caused by the usage of technology.  Content analysis and preventive 

screening of information from technological media and knowing about fake 

news in the digital age caused by the use of technology media. It is necessary 

to genuinely have these knowledge and necessary skills to survive without 

being a victim of electronic crime. 
 

GESH208 นวัตกรรมทำเองได 3(2-2-5) 

Do it yourself Innovations 

การคิดแบบสรางสรรค ประเภท รูปแบบและองคความรู ของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสรางนวัตกรรมดวยตัวเองจากวัสดุเหลือใชหรือวัสดุ

ที่หาไดงายในทองถิ่น การทดสอบนวัตกรรม การประยุกตใชนวัตกรรมกับงานชุมชนใน

ทองถิ ่น งานอาชีพและชีว ิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธการจัดการนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีออกสูตลาดเพ่ือการพาณิชย 

Creative thinking, knowledge, the model of innovation and technology, 

process design and creative innovation by myself from waste materials or 

easy to find materials in local, innovation testing and innovation application 

for community, careers, and daily life as well as strategic management and 

technology for commercial. 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่นสมัยใหม 3(3-0-6) 

Local Culture and Modern Identity 

ประวัติความเปนมา  ความเชื ่อ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญา  

สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม  และอัตลักษณทองถิ่นตามแหลงการเรียนรูของชุมชน 

History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts environment 

and local identity from the community learning center. 

 

     3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESS301 การใชชวีิตในสังคมสมัยใหม 3(3-0-6) 

Living in Modern Society 

แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน การปฏิบัติตนเปน

พลเมืองดี  ตอตานทุจริต  จิตสาธารณะ การแกไขสถานการณ  ตระหนักถึงการดำเนิน

ชีวิตในสังคมสมัยใหมแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน การปรับตัวเขากับสังคม

สมัยใหมและสถานการณทางสังคม 

Concepts, values of life, life skills in current societies, behaviors as a 

good citizen, anti- corruption, public mind, problem- solving skills, and the 

awareness of living in modern societies.  Introduce practical guidelines in 

everyday life and self-adaptation in modern societies and social situations. 
 

GESS302 ทองถิ่นของเรา 3(3-0-6) 

Our Local 

ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

และวิถีชีว ิตในลุ มน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและ

โครงการพระราชดำริ การสรางจิตสาธารณะ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหนาที่

พลเมือง 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Study Songkhla and Satun in terms of history, physical features, 

characteristics, ecology, society, economy, cultures, and ways of life of 

people around Songkhla Lake and in Satun.  Sufficiency economy, royal 

projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic duties are also 

focused. 
 

GESS303 อาเซียนรวมใจ 3(3-0-6) 

ASEAN Together 

ที่มาของของดินแดนตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม

ในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และ

การเมืองที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมบริการ แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการ ปจจัยที่

กอใหเกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ ตาง ๆ ในประชาคม

อาเซียน 

The origin of lands in the ASEAN community and the characteristics of 

multicultural societies in the ASEAN community and alliances outside the 

ASEAN region. Social, cultural and political factors influencing on the service 

industry are also focused.  Emphasize on the ideas contributing to service 

innovations and the factors resulting in service innovation and service 

innovation in other countries in ASEAN. 
 

GESS304 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 

The King’s Philosophy for Sustainable Development 

หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 10 ความหมาย หลัก

คิด หลักวิชา และหลักปฏิบ ัต ิของศาสตรพระราชาจากโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริรัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการทรงงาน 23 ขอ การบูรณาการเพ่ือประยุกตใชจากตัวอยางวิชา “9 หนา 

จากศาสตรพระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

The King’ s philosophy for sustainable development focusing on the 

study of the principles based on the royal policy of King Rama X (His Majesty 

King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun) .  Meaning, principles, 

theories and practices of the King’ s Philosophy derived from the Royal 

Projects of King Rama IX (His Majesty King BhumibolAdulyadej) are discussed. 

The core principles of understanding, accessibility and development and 

philosophy of sufficiency economy are also studied. The 23 principles of His 

Majesty's works, integrated applications of the 9 progression principles based 

on King Rama IX’ s philosophy are also practiced by attending field trips for 

local development. 
 

GESS305 เจาสัวนอย 3(3-0-6) 

Young Entrepreneurship 

การเลือกธุรกิจสมัยใหม การเตรียมความพรอมเพื่อดำเนินธุรกิจ นวัตกรรมและการ

บริหารจัดการ การจัดหาแหลงเงินทุน การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ แนวโนมสภาพ

เศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 

Modern business options, business preparation, innovation and 

business management.  Financial provision, business environment analysis, 

trends of economy and markets in Thailand 4.0 are also focused. 
 

GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี 3(3-0-6) 

Laws and Creating Good Citizenship 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกันการ

ทุจริต 

Evolution of law, human rights, constitutional law and fundamental 

rights based on the constitution.  Enhance learners to have virtues and 

morality in order to prevent corruption. 
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     4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการ

คิด ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การประยุกตทางคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาใน

ชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใชอุปกรณดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต การสืบคน

สารสนเทศและการประยุกตใช ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การปองกันตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of thinking, thinking 

process, logic and reasoning. Practice the mathematical application to solve 

daily life problems.  Life in the digital age, the use of digital devices and 

online applications, information searching and applying, e-business as will as 

self-protection in the digital world. 
 

GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัต ิ 3(2-2-5) 

Office Automations 

ความรูเกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกตใชคอมพิวเตอรในสำนักงาน การใช

โปรแกรมประมวลผลคำเพื ่อจ ัดการงานเอกสาร การใช โปรแกรมตารางคำนวณ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรม

ประยุกตบนคลาวด 

Office automation content and apply computer skills to the office work 

by using word processing program to manage documents, spreadsheet 

program for work, presentation program, communication program in the 

office, and cloud applications for information storage. 
 

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

Modern Lifestyle and Environment 

การประยุกตความรูเบื้องตนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชในการวิเคราะห

สถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ เพ่ือสรางความตระหนักถึง

ความร ับผ ิดชอบต อทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล อม รวมถึงการอน ุร ักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับการดำเนินชีวิตยุคใหม 

  



มคอ.2 38 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Apply the fundamental knowledge of science and technology to 

analyze the situations of natural resources, environments and disasters to 

raise responsibility awareness for natural resources, and environments, 

including natural resource conservation and disaster management to be in 

accordance with modern lifestyles. 
 

GESC404 สุขภาพทันยุค 3(2-2-5) 

Modern Health 

ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการความเครียด ความ

ปลอดภยัทางสุขภาพ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาหาร การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

Health knowledge, happiness, stress and stress management, health 

safety, the fundamental knowledge of food, food consumption and exercise. 
 

GESC405 นักคนควาขอมูล 3(2-2-5) 

Information Explorers 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือสืบคนสารสนเทศ โดยใช Database Searching, OPAC และ

การจัดการขอมูลโดยใช Google Application และ Application อื่น ๆ ในการจัดการ

ขอมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม พรอมทั ้งการ

นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

The Information technology literacy ( Database)  Searching, OPAC and 

information management by using Google applications and others.  Writing 

citation and bibliography is practiced. Skills of using information ethically are 

focused as well as the information presentation in different forms is trained. 
 

GESC406 รูทันโลก 3(2-2-5) 

World Knowledge 

การดำเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี ่ยนแปลงของโลก เขาใจความสัมพันธ

ระหวางธรรมชาติ มนุษย และสรรพสิ ่ง การใชพลังงานในชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ 

ตลอดจนองคความรูทางวิทยาศาสตรโลก ท้ังระบบที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความ

ยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Explore lifestyles in the fast changing world. The understanding of the 

relationship between nature, human and all other things are also included. 

The use of energy in daily life and ecosystem as well as the knowledge of 

World science leading to the change towards sustainable lifestyles will be 

discussed. 
 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร 3(2-2-5) 

Agriculture Innovation 

ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องตน เกษตรทางเลือก

และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตร

ปลอดภัยและการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร

และนวัตกรรม 

Importance of agriculture in daily life, basics of agricultural business, 

alternative agriculture and biodiversity in the agricultural systems, agriculture 

for recreation, safe agriculture, application of local wisdom and revolution in 

agricultural technology and innovation. 
 

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน  3(2-2-5) 

Online Business Management 

จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน ทิศทางและแนวโนมตลาดออนไลน 

เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจออนไลน การวิเคราะหขอมูล

ธุรกิจออนไลน ระบบโลจิสติกสกับธุรกิจออนไลน 

Stimulate the online business startup inspiration.  Discuss the online 

market directions and trends, online business financial instruments, online 

business media designs, online business data analysis and online business 

logistic systems. 
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   3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

     1)  กลุมวิชาแกน 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4511403 แคลคูลัสเบื้องตน 3(3-0-6) 

Introduction of Calculus 

คณิตศาสตรเบื ้องตนกอนแคลคูลัส ลิมิตและความตอเนื ่อง อนุพันธและการ

ประยุกต ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว 

Pre- calculus; limits and continuity; derivatives and applications; 

integrals of single variable function 
 

4611040 โครงสรางดิสครีต 3(2-2-5) 

Discrete Structure 

ตรรกและการพิสูจน เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีกราฟ และตนไมเบื้องตน 

ระบบเชิงพีชคณิต เมทริกซ ทฤษฎีจำนวน และการวิเคราะหเชิงการจัด หลักการนับ การ

เรียกซ้ำ พีชคณิตแบบบูล ประตูสัญญาณตรรกะ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

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

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

analysis, counting principle, recursion, Boolean algebraic, logic gates, and 

related practice 
 

4612041 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

Numerical Computing for Computer Science 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการคำนวณในคอมพิวเตอร การหารากของสมการที่ไมเปน

เชิงเสน การหารากของสมการพหุนาม และการหาผลเฉลยของระบบสมการพีชคณิต 

เชิงเสน การประมาณคาในชวงโดยพหุนามและการประมาณแบบกำลังสองนอยสุด การ

หาคาอนุพันธและคาปริพันธเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธสามัญ ปญหาคาขอบของ

สมการเชิงอนุพันธสามัญ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

  



 41 มคอ.2 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Introduction to computer calculations, roots of non- linear equation, 

roots of polynomial equations and system of linear algebraic equations, 

polynomial interpolation and least- squares approximation, numerical 

differentiation and numerical integration, ordinary differential equation, 

boundary- value problems of ordinary differential equation, and related 

practice 
 

4612042 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Statistics for Computer Science 

การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน  การแจกแจง

ความนาจะเปน การแจกแจงของการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การประมาณคา 

การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การประยุกตใชงานซอฟตแวรทางสถิติ และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Measures of central tendency, measures of dispersion, probability, 

probability distribution, sampling distribution, test hypothesis, estimation, 

regression and correlation, applications of statistical software, and related 

practice 
 

 

     2)  กลุมวิชาเฉพาะดาน 

 บังคับเรียน 

1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613140 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

System Analysis and Design 

ประเภทของระบบสารสนเทศ วิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การกำหนด

ปญหาและการศึกษาความเปนไปได การรวบรวมและการวิเคราะหความตองการ โมเดล

การจำลองขอมูล และการออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบการ

นำเข าข อม ูลและการนำเสนอขอมูล การออกแบบสวนต อประสานกับผู  ใช และ

ประสบการณผูใช แนวคิดการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Type of information systems, information systems development 

methodology, problems defining and feasibility study, requirement 

collection and analysis, data modeling, system design, database design, input 

and output design, user interface design and user experience, object-

oriented analysis and design concept, and related practice 
 

 

2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613240 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Software Engineering 

หลักของวิศวกรรมซอฟตแวร เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟตแวร การออกแบบและ

สรางแบบจำลองซอฟตแวร การวางแผนและเทคนิคการบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร 

วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟตแวร การทวนสอบและตรวจสอบความ

ถูกตองของซอฟตแวร การบำรุงรักษาและการนำซอฟตแวรไปใช การประเมินคุณภาพ

ซอฟตแวร และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Software engineering principles, software engineering tools, software 

modeling and designing, software planning and software project 

management techniques, object-oriented software engineering, software 

testing, software maintenance and deployment, software verification and 

validation, software quality assurance, and related practice 
 

4613241 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

Artificial Intelligence 

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคของระบบชาญฉลาด กลยุทธในการคนหาและควบคุม 

การหาแนวทางแกปญหาที ่ตรงตามขอกำหนด การแทนองคความรู  ตรรกะและการ

อนุมาน การวางแผนเพื่อแกปญหา การเรียนรูจากตัวอยาง โครงสรางประสาทเทียม การ

เรียนรูแบบเสริมกำลัง การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบ้ืองตน และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Fundamental concepts and techniques of intelligent systems and 

artificial intelligence, search strategies and control, constraint satisfaction, 

knowledge representation, logic and inference, planning algorithms, learning 

from examples, neural networks, reinforcement learning, basic natural 

language processing, and related practice 
 

4613242 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอปุกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 

Mobile Application Development 

ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื ่อนท่ี ภาษา

โปรแกรมและเครื่องมือที่ใชสำหรับการพัฒนา การสรางสวนตอประสานกราฟกกับผูใช 

การจัดเก็บขอมูลภายในอุปกรณเคลื่อนที่และฐานขอมูล การเชื่อมตอกับระบบภายนอก 

การสรางไฟลติดตั ้งและสงออกแอปพลิเคชันเพื่อติดตั้งบนอุปกรณเคลื่อนที่ เครื่องมือ

สำหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรหัสตนฉบับ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Introduction to mobile application development, programming 

languages and tools for developing, creating graphical user interfaces, 

internal data storage and database, external system interfacing, creating 

setup file and exporting applications for installation on real mobile devices, 

source code management tools, and related practice 
 

 

3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4611340 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

Problem Solving and Basic Programming 

หลักการแกปญหาโดยใชขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี วงจรการ

พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปรและตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุม 

แถวลำดับ และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Problem solving with algorithms, tools that describe algorithms, 

program development life cycle, structured programming, variables and 

operators, control statement, array, and related practice 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4611341 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Programming 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4611340 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 

Pre-requisite : 4611340 Problem Solving and Basic Programming 

โปรแกรมยอย ฟงกชันเรียกตัวเอง โครงสราง ตัวชี้และการประยุกตใช และการ

เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการไฟล การเขียนโปรแกรมกราฟกเบื้องตน และปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

Subprogram, recursion, structures, pointer and its application, and file 

handling program, and basic computer graphic programming, and related 

practice 
 

4612342 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Programming 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4611340 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 

Pre-requisite : 4611340 Problem Solving and Basic Programming 

แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษาเชิงวัตถุ 

การจัดการขอผิดพลาด การสรางสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การเขียนโปรแกรมเชิง

เหตุการณ และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Object- oriented concepts, object- oriented design, programming using 

object- oriented languages, exception handling, creating graphical user 

interfaces, event-driven programming, and related practice 
 

4612343 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

Algorithms 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612440 โครงสรางขอมูล 

Pre-requisite : 4612440 Data Structures 

โครงสรางขอมูลแบบรายการโยง การเรียงลำดับ และการคนหา แนวคิดเกี่ยวกับ

ขั้นตอนวิธี การเลือกขั ้นตอนที่เหมาะสมตามประเภทปญหา การแกปญหาดวยวิธีเชิง

ละโมภ การโปรแกรมแบบพลวัต การสุ ม การวัดประสิทธิภาพของขั ้นตอนวิธี และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

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

algorithm chosen for each problem types:  greedy algorithm, dynamic 

programming, randomization and measuring efficiency of algorithm, and 

related practice 
 

 

4) กลุมโครงสรางพื้นฐานระบบ 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4612440 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

Data Structures 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4611340 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 

Pre-requisite : 4611340 Problem Solving and Basic Programming 

การออกแบบและการจัดการโครงสรางขอมูลภายในคอมพิวเตอร ไดแก แถวลำดับ 

กองซอน แถวคอย รายการ ตนไม กราฟ การเรียงลำดับ การคนหา และปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

Design and manipulate data structure in computer including array, 

stack, queue, list, tree, graph, sort, search, and related practice 
 

4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Data Communication and Computer Network 

หลักการและกระบวนการพื ้นฐานของการสื่อสารขอมูล การรับสงขอมูลแบบ 

แอนะล็อกและแบบดิจิทัล การเขารหัสขอมูล การควบคุมขอผิดพลาด การควบคุมการไหล

ของขอมูลและการผสมสัญญาณ การสงขอมูลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส รูปแบบและ

ระบบเครือขายทองถิ่น โทโพโลยีและระบบเครือขาย โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การรับสง

ขอมูลในอินเทอรเน็ต และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Principles and process of communication, analog and digital data 

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

multiplexing, asynchronous and synchronous data transmission, local area 

network (LAN), topology and network system, TCP/IP protocol and routing in 

the Internet, and related practice 
 

  



มคอ.2 46 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4612442 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

Operating Systems 

ความเปนมาของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ อัลกอริทึมตารางเวลา

โพรเซส การติดตาย การจัดการหนวยความจำ หนวยความจำเสมือน การจัดการอุปกรณ

รับเขาและสงออก การจัดการแฟมขอมูลและสารบบ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

History of operating systems, processes management, process 

scheduling algorithm, deadlock, memory management, virtual memory, 

input and output device management, file and directory management, and 

related practice 
 

4613443 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

Database Systems 

แนวคิดของระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล 

แบบจำลองฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล นอรมัลไลเซชัน ภาษาที่ใชใน

ระบบฐานขอมูล  ความคงสภาพของฐานขอมูล ความปลอดภัยของฐานขอมูล การ

ประยุกตใชงานระบบฐานขอมูล ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับฐานขอมูลโนเอสอิวแอล และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

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, database 

system applications, introduction to NoSQL, and related practice 
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5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4611540 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Organization and Architecture 

วิว ัฒนาการของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมและองคประกอบเบื ้องตนของ

คอมพิวเตอร ระบบเลขจำนวนและการแทนขอมูล สถาปตยกรรมชุดคำสั ่ง หนวย

ประมวลผลกลาง โครงสรางหนวยความจำ รีจีสเตอรและแคช การนำขอมูลเขา การสง

ขอมูลออก ระบบหลายตัวประมวลผล และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Evolution of computers, basic computer architecture and organization, 

number systems and data representation, instruction set architecture, CPU, 

memory structure, register and cache, input, output, multiprocessing system, 

and related practice 
 

 

6) กลุมบูรณาการ 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4611640 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

Introduction to Computer Science 

ขอบเขตองคความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอร หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร

และแนวคิดการโปรแกรม การแกปญหา ทฤษฎีการคำนวณและเครื่องจักรทัวริง แนวคิด

ดานโครงสรางขอมูล แนวคิดเชิงว ัตถุ ภาษาคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมาย

คอมพิวเตอร และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Computer science body of knowledge, computer science and 

programming concept, problem solving, theory of computing and Turing 

machine, data structure concept, object- oriented concept, computer 

language, computer ethics and law, and related practice 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4612641 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Entrepreneurship 

ความหมายและคุณสมบัติของผูประกอบการ ประเภทของการประกอบการและ

องคประกอบพื ้นฐานของการประกอบธุรกิจทางคอมพิวเตอร การจัดทำแผนธุรกิจ 

กฎหมายที ่ เก ี ่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การประยุกตใชความรู ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจ กรณศึีกษาการเปนผูประกอบการทาง

คอมพิวเตอร 

Definition and properties of entrepreneur, type of business and basic 

element of computer business, business plan creation, related business laws 

and applying computer science knowledge in business, computer 

entrepreneurship case study 
 

4613642 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

Seminar in Computer Science 

การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เปนประโยชนและสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล จัดทำรายงาน นำเสนอ

และอภิปรายในชั้นเรียน 

A study and collection of the academic documents and research 

journals that can be useful and correspond with the changes of the 21st 

century.  Topics include editing, data analysis, report, presentation and 

discussion in the class 
 

7) กลุมปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 

 แผนการเรียนท่ี 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613740 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

Preparations for Field Experience in Computer Science 

การสรางเสริมความพรอมกอนการออกฝกประสบการณวิชาชีพ การเลือกงานและ

สถานประกอบการ การเขียนเอกสารแนะนำตัวและสัมภาษณงาน การสื่อสารและมนุษย

สัมพันธในองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม ปญหาและการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในการทำงาน การใชเครื่องมือที่เก่ียวของกับการทำงาน  
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Building readiness before field experience, job and workplace 

selection, resume writing and job interview, communication and human 

relations in the organization, personality development, team work, problems 

and problem solving in workplace, using work-related tools 
 

4613741 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

Project in Computer Science I 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงงานและการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร เทคนิค

การเลือกหัวขอ การทบทวนวรรณกรรม การคดัลอกผลงานทางวิชาการ การเขียนเคาโครง

โครงงาน การนำเสนอและการสอบเคาโครงวิจัย รายงานความกาวหนา 

Basic knowledge of project and research in computer science, topic 

selection technique, literature review, plagiarism, proposal writing, 

presentation and research proposal defense, progress report 
 

4614743 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6(540) 

Field Experience in Computer Science 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4613740 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

Pre-requisite : 4613740 Preparations for Field Experience in Computer 

Science 

การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ การแกปญหาในการทำงาน 

การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนำความรู ความสามารถรวบยอดจาก

การศกึษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between students and corporation, solving 

the problems in workplace, adjust to organizational cultures and efficient 

applications of knowledge and skills from the whole curriculum for effective 

training 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4614745 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 

Project in Computer Science II 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4613741 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

Pre-requisite : 4613741 Project in Computer Science I 

การทำโครงงานหรือการวิจ ัยที ่ผ านการสอบมาแลวในรายวิชาโครงงานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 1 ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

Performing of project or research according to the defensive 

project/ research proposal in course of Project in Computer Science I under 

the advisor’s supervision 

 

 แผนการเรียนท่ี 2 สหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613742 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

Cooperative Education Preparation in Computer Science 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร หลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการของสหกิจศึกษา 

เทคนิคการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร 

มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 

เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน 

Activities of student preparation of cooperative education in computer 

science including principle, concepts, regulations and processes of 

cooperative education; job application technique, resume building, 

fundamental in practice, communication, human relationship, personal 

development, quality management system in the work place and techniques 

of presentation and report writing 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4614744 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 6(640) 

Cooperative Education in Computer Science I 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4613742 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 

Pre-requisite : 4613742 Cooperative Education Preparation in Computer 

Science 

การฝกปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการ ผูเรียนไดเรียนรูการปรับตัว

เขากับวัฒนธรรมองคกร การทำงานเปนทีม การแกปญหาในการทำงาน จัดทำรายงานสิ่ง

ที่ไดเรียนรูและฝกฝนจากสถานประกอบการ นำเสนอความกาวหนาของโครงงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

Working as an intern at a technology-related business or organization, 

in which a student will gain practical experience and skills in adapting to a 

business culture, working as a team, problem solving in a work setting, 

effectively making reports from experience learned and practiced from the 

workplace, present progress of assigned projects 
 

4614746 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 6(640) 

Cooperative Education in Computer Science II 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4614744 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

Pre-requisite : 4614744 Cooperative Education in Computer Science I 

การฝกปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการ ผูเรียนสามารถนำความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานเพ่ือ

แกปญหาในสภาวะแวดลอมจริงขององคกร จัดทำรายงานฉบับสมบูรณประกอบโครงงาน

โดยเชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอรพรอมนำเสนอ 

Working as an intern at a technology-related business or organization, 

in which a student will be able to apply knowledge and skills learned in 

classrooms to resolve problems in a work setting, complete a project report 

based on theory and principles in computer science and technology, and 

presenting 
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 เลือกเรียน 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4612243 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

Computer Graphic Design 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร การจัดองคประกอบภาพ 

การออกแบบ เทคนิคการยอและขยาย การหมุน การตัดภาพ การจัดรูปแบบตัวอักษร ฝก

ปฏิบัติการสรางภาพและตกแตงภาพ 

Basic knowledge of creating computer image, composition, design, 

compression and expansion techniques, rotation, crop, character formatting, 

practice in image creation and decoration 
 

4612541 ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Hardware and Software 

หลักทฤษฎีของคอมพิวเตอรฮารดแวร ชิ้นสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร วิธี

แกปญหาและบำรุงรักษา การเลือกซื้อและการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ซอฟตแวรและการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครื่องลูกขาย การเชื่อมตอกับเครือขายและการ

ใชทรัพยากรรวมกันบนระบบเครือขาย และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Theory and concepts of computer hardware, computer hardware 

components, basic computer maintenance and troubleshooting, specifying 

appropriate computer hardware specifications for different requirements, 

operating system and software installation on client computer, connecting a 

computer to and sharing resources on a computer network , and related 

practice 
 

4612643 การสรางเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 

Digital Content Creation 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ประเภท องคประกอบ การออกแบบและการสราง

เนื้อหาดิจิทัล เนื้อหาดิจิทัลสำหรับธุรกิจและการศึกษา แนวโนมของเนื้อหาดิจิทัลใน

อนาคต และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Definitions, principles, concepts, types, elements, design and creation 

of digital content; digital content for business and education, future trends, 

and related practice 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613141 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Analysis and Design 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612342 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 4613140 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

Pre-requisite : 4612342 Object-Oriented Programming 

 4613140 System Analysis and Design 

แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการและวิธีการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ ภาษายูเอ็มแอล 

การสรางแบบจำลองระบบดวยยูเอ็มแอล ฝกใชเคสทูลในการวิเคราะหและออกแบบเชิง

วัตถุ วิธีการและเทคนิคของการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Object- oriented concepts, principles and methods of object- oriented 

analysis and design, Unified Modeling Language ( UML) , creating system 

model with UML, practicing to use CASE tools for object- oriented analysis 

and design, methods and techniques for object- oriented software 

development, and related practice 
 

4613142 การจัดการระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

Network Systems Management 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

Pre-requisite : 4612441 Data Communication and Computer Network 

การออกแบบและเทคนิคการใชงานเครือขาย การสรางเครือขายเสมือน การจัด

เสนทาง การเขียนกฎควบคุม โปรโตคอลในการจัดการเครอืขายอยางงาย และการกำหนด

ไฟรวอลล และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Designs and techniques of network system management; virtual local 

area network; routing gateway; access control list; Simple Network 

Management Protocol (SNMP) and firewall configuration, and related practice 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613143 ความมั่นคงของเครือขายและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Network and Information Security 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

Pre-requisite : 4612441 Data Communication and Computer Network 

หลักการเบ ื ้องต นของความมั ่นคงและการรักษาความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอร เครือขายและสารสนเทศ ภัยคุกคาม ชองโหว และการโจมตี เทคโนโลยีการ

เขารหัสลับในปจจุบัน นโยบายเพื่อบริหารจัดการระบบเครือขาย มาตรฐานและกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ การออกแบบระบบเครือขายและบริการใหมีความมั่นคงและปลอดภัย และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Principle of computer system network and information security;  threat, 

vulnerability, and attack;  current encryption technologies, network security 

management, standards and law in computer security, safe network and 

services design, and related practice 
 

4613244 การทำเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

Data Mining 

หลักการเหมืองขอมูล กระบวนการเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูลสำหรับการทำ

เหมืองขอมูล เทคนิคการทำเหมืองขอมูล ไดแก การคนหากฎความสัมพันธของขอมูล การ

จำแนกประเภทขอมูล และการแบงกลุมขอมูล เครื ่องมือในการทำเหมืองขอมูล และ

กรณีศกึษาการประยุกตใชงานการทำเหมืองขอมูล 

Data mining concepts, data mining process, data preparation for data 

mining, data mining techniques including mining association rules, data 

classification and data clustering, data mining tools and case studies in data 

mining applications 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613245 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

Database Management Systems 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4613443 ระบบฐานขอมูล 

Pre-requisite : 4613443 Database Systems 

การจัดการผูใชและการจัดการสิทธิ์ ดัชนีฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมฐานขอมูล

ขั้นสูง เทคนิคการบริหารฐานขอมูล การควบคุมภาวะพรอมกัน การสำรองและการกู

ฐานขอมูล ความปลอดภัยระบบฐานขอมูล และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Management user and permission management, database index, 

advanced database programming, database administration techniques, 

concurrency control, backup and recovery, database security, and related 

practice 
 

4613246 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

Web Application Development 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4611340 การแกปญหาและการโปรแกรมเบื้องตน 

Pre-requisite : 4611340 Problem Solving and Basic Programming 

เทคโนโลยีเว ็บ สวนประสานผู ใช บนเว็บ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บฝง

เซิรฟเวอร การเชื่อมตอฐานขอมูล การจัดการขอมูลและประมวลผลขอมูล การสรางสวน

เชื ่อมตอโปรแกรมผานเว็บเบื ้องตน การสรางแผนภูมิ การรายงาน การพิมพ และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Web technology, web user interface, server- side web application 

development, database connection, data manipulation and data processing, 

building a basic web application program interface, chart, report, printing, 

and related practice 
 

4613247 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและการประยุกตใช 3(2-2-5) 

Cloud Computing and Applications 

พื้นฐานเทคโนโลยีและสถาปตยกรรมกลุมเมฆ แบบจำลองการ ใหบริการ การ

ใหบริการโครงสรางพื้นฐาน การใหบริการซอฟตแวร การใหบริการแพลตฟอรม การ

บริการบนระบบประมวลผล การใหบริการจัดเก็บขอมูล การสรางโปรแกรมบนระบบ

ประมวลผล และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Basic technology and cloud architecture, service model, infrastructure 

as a service, software as a service, platform as a service, services on the 

processing system, data storage service, creating programs on the processing 

system, and related practice 
 

4613248 การคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Information Retrieval 

ระบบคนคืนสารสนเทศเชิงขอความและเชิงเว็บเบื้องตน การสรางดัชนี แบบจำลอง

ปริภูมิเวคเตอร ระบบคนหาขอมูลบนเว็บ การประเมินผลระบบสารสนเทศ การจัดกลุม

เอกสาร ระบบแนะนำเบื้องตน และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Basic text- based and web-based information retrieval systems, index 

construction, vector space model, web search basics, evaluation in 

information retrieval, document clustering, basic recommender systems, and 

related practice 
 

4613249 วิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

Data Science 

บทบาทและความสำคัญของวิทยาการขอมูล ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับขอมูล 

สารสนเทศและองคความรู วิธีการรวบรวมขอมูลและการเตรียมขอมูลกอนนำไปใชงาน 

งานพ้ืนฐานของวิทยาการขอมูล เครื่องจักรเรียนรูแบบมีผูสอนเบื้องตน ตัวชี้วัดและเทคนิค

ในการประเมินผล เครื่องมือและซอฟทแวรสำหรับเครื่องจักรเรียนรู การออกแบบและการ

วิเคราะหการทดลองของเครื ่องจักรเรียนรู  การแสดงขอมูลดวยภาพเบื ้องตน และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Roles and importance of data science; definition of data, information, 

and knowledge; data collection, cleaning, and preprocessing; standard data 

science tasks; basic supervised learning algorithms; evaluation metrics and 

techniques; machine learning tools and packages; design and analysis of 

machine learning experiments; basic data visualization, and related practice 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613344 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 

Alternative Programming Language 

การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมสมัยใหมหรือภาษาโปรแกรมที่ตรงกับ

ความตองการของตลาด การประยุกตใชเฟรมเวิรกสมัยใหมใหเหมาะสมกับรูปแบบของ

ระบบงาน และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Developing program with new programming language or industrial 

tendency programming language, applying modern frameworks to suit the 

system, and related practice 
 

4613345 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Software Testing 

ความเปนมาของการทดสอบซอฟตแวร วิธีการทดสอบ ระดับการทดสอบ ประเภท 

เทคนิคและกลยุทธการทดสอบ กระบวนการทดสอบ เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ การวัด

คุณภาพในการทดสอบซอฟตแวร และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

History of software testing, testing approach, testing levels; testing 

types, techniques and tactics; testing process, testing tools, quality 

measurement in software testing, and related practice 
 

4613444 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

Human-Computer Interaction 

ปจจัยมนุษย แนวคิดการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชโดยคำนึงถึงศักยภาพของ

มนุษยและคอมพิวเตอร แบบจำลองสวนตอประสานกับผูใช จิตวิทยาผูใชและวิทยาการ

รับรู เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับการใชงานของมนุษย การ

ประเมินคุณภาพสวนตอประสานกับผูใช เครื่องมือชวยออกแบบสวนตอประสานกับผูใช 

การใชงานของผูใช ประสบการณของผูใช และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

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

computer and human potential being considered, user interface model, user 

psychology and perception science, hardware technology and human 

interaction system, user interface evaluation, user interface design tools, 

usability, user experience, and related practice 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613445 เทคโนโลยีสื่อสารไรสาย 3(2-2-5) 

Wireless Communication Technology 

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบไรสายและโทรศัพทเคลื่อนที่ เครือขายทองถ่ิน

แบบไรสาย ติดตั้งเครือขายไรสาย การประยุกตใชการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ การใช

เครื ่องมือที ่เกี ่ยวของกับการวิเคราะหสัญญาณและการตรวจสอบแกไขปญหา และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Principle of wireless and mobile technology, wireless Local Area 

Network, installation of a wireless network, applied wireless communications 

and mobile, instruments related to signal analysis and monitoring solutions, 

and related practice 
 

4613446 การบริหารจัดการระบบลินุกซ 3(2-2-5) 

Linux Systems Administration 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612442 ระบบปฏิบตัิการ 

Pre-requisite : 4612442 Operating Systems 

องคประกอบของระบบปฏิบัติการลินุกซ สวนตอประสานและรายคำสั่ง การบริหาร

และจัดการระบบ โปรแกรมอิดิเตอรและอรรถประโยชน เชลลโปรแกรมมิง การติดตั้ง

เซอรวิส การบริหารจัดการเซอรวิส และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Elements of the Linux operating system, interface and command-line, 

system management, editors and utility programs, shell programming, service 

installation, and service management, and related practice 

 

4613644 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 3(2-2-5) 

Introduction to Internet of Things Programming 

การออกแบบและการโปรแกรมบนแพลตฟอร มอ ินเทอร  เน ็ตออฟธ ิงส  

สถาปตยกรรมอินเทอรเน็ตออฟธิงส เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงส 

อุปกรณตรวจวัด การเชื่อมตออุปกรณอินเทอรเน็ตออฟธิงส การใช API หลักการออกแบบ

สวนเก็บขอมูลในคลาวด ความมั่นคงของอินเทอรเน็ตออฟธิงส และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Designing and programming on Internet of Things platforms, Internet of 

Things architecture, tools for Internet of Things programming, sensors, 

Internet of Things device connectivity, using of API, principle of cloud 

database design; security of Internet of Things, and related practice 
 

4613645 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Science 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดย

ปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม และปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

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

adjusting to social trends and new technologies, and related practice 
 

4613646 หัวขอพิเศษดานปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

Special Topics in Artificial Intelligence and Data Science 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานประดิษฐและวิทยาการขอมูล 

โดยปรับเปลี ่ยนไปเพื ่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

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

intelligence and data science adjusting to social trends and new 

technologies, and related practice  
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4613647 หัวขอพิเศษดานพัฒนาซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Special Topics in Software Development 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช

ในการพัฒนาซอฟตแวร โดยปรับเปลี ่ยนไปเพ่ือใหสอดคลองกับกระแสสังคมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

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

development and tools adjusting to social trends and new technologies, and 

related practice 

 

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนผานมากอน  หมายถึง  รายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนมากอนโดยไดระดับ

คะแนนไมต่ำกวา D 
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 3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

    3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร 

ลำ

ดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 
ภาระการสอนขัน้ต่ำ 

(ชม./ สัปดาห / ปการศึกษา) 

สถาบัน ป พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

1 นางสาวยพุดี  อินทสร  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2544 

 

2541 

30 30 30 30 30 

2 นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาติ  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

บธ.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

2539 

30 30 30 30 30 

3 นายโชตธิรรม ธารรักษ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

คณิตศาสตร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

2542 

30 30 30 30 30 

4 นายกฤษณวรา  

รัตนโอภาส 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

วท.ม. 

 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิศวกรรมไฟฟา 

 

วิศวกรรมไฟฟา  

มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร 

 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2549 

 

 

2545 

 

2541 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวสารภี  จุลแกว 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

วท.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั 

สุราษฎรธาน ี

2548 

 

 

2540 

30 30 30 30 30 
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ลำ

ดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 
ภาระการสอนขัน้ต่ำ 

(ชม./ สัปดาห / ปการศึกษา) 

สถาบัน ป พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

6 นายทวีรัตน นวลชวย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

ปร.ด. 

 

 

ค.อ.ม. 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

คุณภาพ

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุร ี

 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2556 

 

 

2545 

 

 

2540 

30 30 30 30 30 

7 นางพิกุล สมจิตต 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

ค.อ.ม. 

 

 

ค.บ. 

 

อ.วท. 

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา 

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

วิทยาลัยครเูทพสตร ี

 

วิทยาลัยครเูทพสร ี

2546 

 

 

2534 

 

2532 

30 30 30 30 30 

8 นายอำนาจ ทองขาว 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

 

ค.อ.บ. 

Information 

Systems 

Intelligent 

Knowledge-

Based System 

วิศวกรรม 

ไฟฟาสื่อสาร 

The University of 

Manchester, UK 

University Utara, 

Malaysia 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

ราชมงคล  

วิทยาเขตเทเวศร 

2554 

 

2545 

 

 

2535 

30 30 30 30 30 

9 นางศศลกัษณ ทองขาว 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

 

วท.บ. 

Information 

Systems 

Intelligent 

Knowledge-

Based Systems 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

The University of 

Manchester, UK 

University Utara, 

Malaysia 

 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2554 

 

2545 

 

 

2541 

30 30 30 30 30 
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ลำ

ดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 
ภาระการสอนขัน้ต่ำ 

(ชม./ สัปดาห / ปการศึกษา) 

สถาบัน ป พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

10 นางสาวดินาถ  หลำสุบ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x  

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

วท.ม. 

 

 

สศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลยั 

วลัยลักษณ 

2550 

 

 

2546 

30 30 30 30 30 

11 นางนลินี   อินทมะโน 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร    

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

มหาวิทยาลยั

หอการคาไทย 

2548 

 

2539 

30 30 30 30 30 

12 นายญาณพัฒน  ชูชื่น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

       

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2550 

 

 

2541 

30 30 30 30 30 

13 นายเสรี  ชะนะ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

       

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2549 

 

 

2542 

30 30 30 30 30 

14 นายสกรรจ  รอดคลาย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

       

อาจารย วท.ม. 

 

 

ค.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2552 

 

 

2542 

30 30 30 30 30 

15 นายพัฒนะ  วรรณวิไล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

2545 

 

 

2539 

30 30 30 30 30 
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ลำ

ดับ

ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนง

ทาง

วิชาการ 

คุณ 

วุฒิ 

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 
ภาระการสอนขัน้ต่ำ 

(ชม./ สัปดาห / ปการศึกษา) 

สถาบัน ป พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

16 นางสาวเกศินี  

บุญชวย 

อาจารย วท.ด. 

 

 

 

วท.ม. 

 

 

บธ.บ. 

วิทยาการ

คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการ 

สารสนเทศ 

 

การตลาด 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 

 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

2559 

 

 

 

2548 

 

 

2543 

30 30 30 30 30 

17 นายภาณุกร  

ภูริปญญานันท 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

กศ.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2552 

 

 

2545 

30 30 30 30 30 

18 นายคมกฤช เจรญิ 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย วท.ม. 

 

 

ค.บ. 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร

ศึกษา 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

 

สถาบันราชภฏั

สงขลา 

2551 

 

 

2549 

30 30 30 30 30 

 

  3.2.2  อาจารยพิเศษ 

 ไมมี 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

  หลักสูตรไดกำหนดรายวิชาเกี ่ยวกับประสบการณวิชาชีพเพื ่อใหบัณฑิตที ่จบการศึกษามี

ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาการทำงานจริง โดยแบงเปนรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

และการฝกประสบการณวิชาชีพ สวนนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษาตองเรียนในรายวิชาเตรียม

ความพรอมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร วิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร และ

วิชาการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนในกลุมฝกประสบการณ

วิชาชีพนี ้

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

   ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

   1) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ

ตอตนเอง มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถทำงานเปนทีมได 

2) นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ และสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม

ขององคกรและสังคม 

   3) นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรูที่

เรียนมา เพ่ือนำไปใชแกปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

   4) นักศึกษาสามารถสื ่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั ้งเลือกใชรูปแบบของสื่อและ

เทคโนโลยีในการนำเสนออยางเหมาะสม 

 4.2  ชวงเวลา 

   ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ระยะเวลาฝกประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา 540 ชั่วโมง หรือฝกสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 

640 ชั่วโมง 

 

5.  ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

 5.1  คำอธิบายโดยยอ 

   โครงงาน/งานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่นักศึกษาสนใจ ตองศึกษา คนควา สามารถ

อธิบายทฤษฎีที่เกี ่ยวของ ประโยชนที่ไดรับจากการทำโครงงาน/งานวิจัย เขียนเคาโครงโครงงาน/โครง

รางงานวิจัย ปฏิบัติการ เขียนรายงาน และนำเสนอผลงาน ทั้งนี้อยูภายใตคำแนะนำของอาจารยที่

ปรึกษาโครงงาน/งานวิจัย 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษาสามารถนำความรูมาประยุกตใช มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ใน

การทำงานโครงงาน/วิจัย สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 5.3  ชวงเวลา 

  ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 และปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

 5.4  จำนวนหนวยกิต 

 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 6 หนวยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 

มีการกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

โครงงาน/งานวิจัยทางเว็บไซต และมีตัวอยางใหศึกษา 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการดำเนินงานที่บันทึกในเอกสารใหคำปรึกษาโดยอาจารยที่

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา และมีการจัดสอบ

การนำเสนอผลงานท่ีแลวเสร็จ โดยมีคณะกรรมการสอบไมต่ำกวา 3 คน ซึ่งนักศึกษา คณาจารยสามารถ

รวมฟงได 
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หมวดท่ี  4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) คิดเปน ทำเปน และเลือก

วิธีการแกปญหาไดอยางเปน

ระบบและเหมาะสม 

- เนนการปฏิบัติในทุกรายวิชา โดยมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ

โครงงาน ใหนักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา และฝกฝน

ทักษะ 

- จ ัดอบรมให น ักศ ึกษาโดยการให ความร ู จากผ ู  เช ี ่ยวชาญ/

ผูประกอบการ 

- มีแผนการศึกษาที่เนนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2 

ภาคการศึกษา 

2) สามารถนำความรูมา

สรางสรรคนวัตกรรมรวมถึง

ถายทอดความรูสูชุมชน 

- จัดกิจกรรมใหนักศึกษาลงพื ้นที ่เพื ่อศึกษาปญหาและหาความ

ตองการเพ่ือนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยแกปญหา 

- จัดกิจกรรมใหกับหนวยงานภายนอก เพื่อเปนการถายทอดความรู

สูชุมชน 

3) มีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ

พิเศษเฉพาะดาน 

- หลักสูตรจัดกลุ มวิชาเลือกในกลุ มรายวิชาเฉพาะ ใหนักศึกษา

สามารถมีทางเลือกศึกษาในศาสตรที่ตนเองถนัดหรือสนใจ เชน กลุม

วิชาดานปญญาประดิษฐ กลุมวิชาดานพัฒนาระบบ กลุมวิชาดาน

ระบบเครือขาย เปนตน 

 

  



มคอ.2 68 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  2.1.1 ดานดานคุณธรรม จริยธรรม 

   2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานดานคุณธรรม  จริยธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

โดยมีความพอเพียงเปนฐานในการดำเนินชีวิต 

 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 (4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคมตลอดจนมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

 (1) ธรรม ความจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื ้อหาคุณธรรม จริย

เสียสละ และความซื่อสัตยสุจริต 

 (2) ประยุกตการสอนโดยยกตัวอยางเหตุการณในชีวิตประจำวันที่เกิดจากการ

ยึดม่ันในคณุธรรม จริยธรรม 

 (3) ฝกเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน เชน ระเบียบวินัย การเขา 

ำใจเอ้ือเฟอเผื่อแผชั้นเรียนตรงตอเวลา การแตงกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้  

 (4) อาจารยผูสอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปน

แบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

 (5) ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 

   2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งกอนและ

หลังเรียน 

 (2) อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 (3) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 (4) ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนำเสนอหนาชั้นเรียน ความสนใจใน

กิจกรรมตาง ๆ ในขณะเรียน 
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  2.1.2 ดานความรู 

   2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

 (1) มีความรูความเขาใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐาน

ชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

 (2) มีความรอบรู ความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความ

เขาใจหลักการประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเขาใจ ในความแตกตางระหวาง

บุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

 (3) สามารถสืบคนขอมูล ความรู ใหแกตนเองและผู อื ่นไดตรงตามความ

ตองการจากแหลงท่ีหลากหลาย 

 (4) มีประสบการณในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกตใชงานไดจริง เพ่ือ

ยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

 (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองดวยการศึกษาอยางยั่งยืนโดยสามารถบูรณา

การความรูในศาสตรที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาตนเอง 

 (6) ตระหนักรูศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น

อันจะนำไปสูการดำรงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 

   2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 (1) เนนกระบวนการเรียนรูที่ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนเปนหลัก 

 (2) ใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 

 (3) ใหความสำคัญกับแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

 (4) เนนกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ 

 (5) สามารถสืบคนสารสนเทศใหแกตนเองและผูอ่ืนไดตรงตามความตองการ 

 (6) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาเปนรายกลุม/รายบุคคล 

 (7) บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอยางประกอบ ใหนักศึกษานำเสนอความ

คิดเห็น และถาม-ตอบในชั้นเรียน 

 (8) มีความรูความเขาใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐาน

ชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

   2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

 (1) อาจารยผูสอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม

ในชั้นเรียน เชน ความตั้งใจ ความเอาใจใส การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

 (2) ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมายใหทำ แบบฝกหัด การสอบยอยสอบกลาง

ภาคและสอบปลายภาค 
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 (3) สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 (4) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุม 

  2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

   2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื ่อใช

แกปญหาโดยมีการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

 (2) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต 

และกำหนดแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กำหนดไดไปจนถึงไดผลของการคิดเพื่อการ

พัฒนาตนเอง 

 (3) มีทักษะวิธีคิดแกไขปญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแกไขปญหา

อยางบูรณาการได 

 (4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมที่

เหมาะสมในการแกปญหา 

   2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1) เนนใหนักศึกษาฝกสังเกต ฝกการตั้งคำถาม ฝกการคิดในหลากหลาย

รูปแบบ 

 (2) เนนการสอนที่มีการประยุกตใชความคิดในรูปแบบตาง ๆ 

 (3) จัดกิจกรรมการสอนที่ใหนักศึกษามีสวนรวมในการใชความคิดรวมกัน 

 (4) สอดแทรกตัวอยางท่ีเกิดจากการมีทักษะทางปญญาในการแกไขปญหา 

   2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1) สังเกตพัฒนาการ การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ความสนใจ ความ

ตั้งใจในการแสวงหาความรู 

 (2) สังเกตวิธีคิดในการตั้งคำถาม หาคำตอบ และแนวทางแกไขปญหา 

 (3) อาจารยจัดสอบเพ่ือประเมิน 

  2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธกับผูอื ่นดวยความ

เขาใจและรูถึงคุณคาความแตกตางทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาต ิ

 (2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแกผูอ่ืน 

 (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และ

ความรับผิดชอบ 



 71 มคอ.2 

 

 (4) มีความรับผดิชอบในตนเอง วิชาชีพ องคกร และสังคมอยางตอเนื่อง 

 (5) มีทักษะกระบวนการกลุ มในการแกปญหาสถานการณและบทบาทใน

สังคมตาง ๆ 

 (6) มีทักษะในการเสริมสรางความสามัคคีในกลุมหรือองคกร 

   2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกใหมีการทำงานรวมกันระหวาง

นักศึกษา 

 (2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณภาคสนามโดยใหนักศึกษาแสดงออกถึง

ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

 (3) สอนเรื ่องความแตกตางระหวางบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมี

ปฏิสัมพันธที่ดี สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

 (4) สอนเรื่องการชวยเหลือและการมีน้ำใจตอผูอ่ืน 

 (5) สอนเรื่องการทำงานรวมกันเปนหมูคณะ และทักษะในการแกปญหาใน

การทำงานเปนกลุม 

   2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 (1) ประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการศกึษาทั้งในและนอกหองเรียน 

 (2) ประเมินการสรางความรวมมือและการใหความรวมมือกับเพื่อนนักศึกษา 

 (3) ประเมินความรับผิดชอบตอการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางจัด

กิจกรรม 

 (4) แบบฝกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

  2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูและประยุกตใช บน

พ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

 (2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง

เหมาะสมกับโอกาสและวาระที่แตกตางกัน 
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 (3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนำเสนอ

ขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและ

สังคม 

 (4) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและ

วิเคราะห บนหลักการทางวิชาการได 

 (5) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ

โลกปจจุบัน 

   2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดวิเคราะห

แกไขปญหาและสามารถถายทอดกระบวนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2) จัดการเรียนการสอนโดยใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

อยางสม่ำเสมอ 

 (3) สอนเรื ่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อติดตามความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

 (4) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยางการใชภาษาในบริบทที่แตกตาง 

 (5) มอบหมายใหศึกษาคนควา และทำกิจกรรมเปนรายบุคคล/กลุม 

 (6) แนะนำนักศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยปรึกษากันได ถามผูสอนได และ

ศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได 

   2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ประเมินผลจากการมีสวนรวมในการวิเคราะหแกไขปญหาระหวางดำเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 (2) ประเมินผลจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกตใชให

เกิดประโยชน 

 (3) ประเมินผลจากทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

 (4) การนำเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 (5) แบบฝกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

 (6) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอผลงาน 
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 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอื่นใน

สังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับ

ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสำเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกต

โปรแกรมจำเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ 

อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี ่ยวกับสิ่งตอไปนี้ เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดาน

คุณธรรม จริยธรรมอยางนอยตามที่ระบุไว 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไข

ขอขัดแยงและลำดับความสำคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร 

และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา

ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) ปลูกฝงใหนักศึกษารูหนาที่ของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม 

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทำการทุจริตในการสอบ

หรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน 

(4) อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน

ทุกรายวิชา รู จ ักเคารพทรัพยสินทางปญญาของผู อื ่น รวมทั ้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
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   2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายในการทำงานกลุม 

(3) ประเมินจากจำนวนการกระทำทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  2.2.2 ดานความรู 

   2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อนำไปใชประกอบ

อาชีพและชวยพัฒนาสังคมได ดังนั้นมาตรฐานความรูจึงครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาที่ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 

รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ

องคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกำหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 

รวมทั้งการนำไปประยุกต 

(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญทางคอมพิวเตอรอยาง

ตอเนื่อง 

(6) มีความร ู  ในแนวกว างของสาขาว ิชาท ี ่ศ ึกษาเพื ่อให  เล ็ง เห ็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เก่ียวของ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ /หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ  

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละ

วิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 
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   2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) ใชเทคนิคการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีการ

ทดสอบเปนระยะเพ่ือประเมินการเรียนรู 

(2) กระตุนใหเกิดการศึกษาคนควาดวยตนเอง รูจักรวบรวมขอมูล สรุปผล

และนำเสนอ 

(3) ประยุกตใชความรูในสภาพแวดลอมจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี จ ัดใหมีการเรียนรู จากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู เช ี ่ยวชาญที่มี

ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

   2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ 

คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 

(4) ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ 

(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 

 

  2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

   2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองได

เมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 

จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิด

หาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนใน

ลักษณะทองจำ นักศึกษาตองมีคณุสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี ้

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื ่อใชในการแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค  

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการ 
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(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอร

ไดอยางเหมาะสม  
 

   2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ยกกรณีศึกษาทางการประยุกตใชวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อสอน รวมถึง

การออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา 

(2) ใชการอภิปรายกลุม เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเสนอความคิดเห็นและวิธีการ

แกปญหา 

(3) ใหนักศึกษาทำมินิโปรเจค 

   2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากการสอบ 

(3) ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมาย 
 

  2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.2.4.1 ผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธ ระหวางตัวบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจัก

มากอน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา 

ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจำเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรก

วิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอน หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียน

วิชาทางดานสังคมศาสตรที่เก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี ้

(1) สามารถส ื ่อสารท ั ้ งภาษาไทยและภาษาต างประเทศกับกล ุ มคน

หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหา

สถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(4) มคีวามรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั ้งของตนเองและทางวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง 
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   2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตอง

ประสานงานกับผู อื ่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื ่น หรือผู มี

ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี ้

(1) สามารถทำงานกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงาน

ไดเปนอยางด ี

(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผูนำ 

   2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอ

รายงานกลุมในชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ กับเพ่ือน 

(3) ประเมินจากการพูดคยุสื่อสารกับอาจารยผูสอน 
 

  2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศข้ันต่ำ ดังนี ้

(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จำเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทำงานที่เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนำประเด ็นการแก  ไขป ญหาโดยใช สารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้ง

เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสม  

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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   2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และให

นำเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ  

(2) มีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษา 

   2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร คณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจำกัด เหตุผลในการ

เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนำเสนอตอชั้นเรียน 

 

3. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชา 

(Curriculum  Mapping) 

 3.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย ดังนี ้

  1.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต โดยมีความ

พอเพียงเปนฐานในการดำเนินชีวิต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.  ดานความรู 

(1) มีความรู ความเขาใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที ่เปนพื ้นฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

(2) มีความรอบรู ความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเขาใจหลักการ

ประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเขาใจ ในความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัว

ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 

(3) สามารถสืบคนขอมูล ความรูใหแกตนเองและผูอื่นไดตรงตามความตองการ จากแหลง

ที่หลากหลาย 
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(4) มีประสบการณในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกตใชงานไดจริงเพื่อยกระดับการ

พัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

(5) พัฒนาศักยภาพของตนเองดวยการศึกษาอยางยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรูใน

ศาสตรที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาตนเอง 

(6) ตระหนักรู ศักยภาพของตนเองเพื ่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ ่มขึ ้น อันจะ

นำไปสูการดำรงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 

  3.  ดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกปญหาอยาง

สรางสรรคโดยมีการคิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(2) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และกำหนด

แนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กำหนดไดไปจนถึงไดผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

(3) มีทักษะวิธีคิดแกไขปญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแกไขปญหาอยางบูรณาการได 

(4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแกปญหา 

  4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธกับผูอื ่นดวยความเขาใจและรูถึง

คุณคาความแตกตางทางวัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแกผูอ่ืน 

(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

(4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องคกร และสังคมอยางตอเนื่อง 

(5) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณและบทบาทในสังคมตาง ๆ 

(6) มีทักษะในการเสริมสรางความสามัคคีในกลุมหรือองคกร 

  5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูและประยุกตใชบนพื้นฐานของ

หลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

(2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

โอกาสและวาระที่แตกตางกัน 

(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนำเสนอขอมูลขาวสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม 
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(4) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คดักรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห บน

หลักการทางวิชาการได 

(5) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 



 

 

 

81 
มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ดานความรู 3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                          

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน                          

GESL103 รูใชภาษาไทย                          

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย                          

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                          

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน                          

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี                           

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน                          
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รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ดานความรู 3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

กลุมวิชามนุษยศาสตร  

GESH201 ทักษะชีวิต                           

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          

GESH203 มนุษยกับความงาม                          

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                          

GESH205 นักสืบนักชุมชน                          

GESH206 มนุษยชาติ                          

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร                          

GESH208 นวัตกรรมทำเองได                          

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่น

สมัยใหม 
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รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ดานความรู 3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาสังคมศาสตร  

GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม                          

GESS302 ทองถิ่นของเรา                          

GESS303 อาเซียนรวมใจ                          

GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
                         

GESS305 เจาสัวนอย                          

GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปน

พลเมืองท่ีดี  
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รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ดานความรู 3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
 

GESC401 การคดิในยุคดิจิตอล                          

GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงาน

อัตโนมัติ 
                         

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม                          

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักคนควาขอมูล                          

GESC406 รูทันโลก                          

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                          

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน                          
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 3.2  ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมาย ดังนี ้

  1.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

และลำดับความสำคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื ่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.  ดานความรู 

(1) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่

ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ 

ตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกำหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการ

นำไปประยุกต 

(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ทีเ่ก่ียวของ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
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  3.  ดานทักษะทางปญญา 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื ่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค  

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

(4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง

เหมาะสม  

  4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ 

ทั้งในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั ้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จำเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทำงานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนำประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื ่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั ้งเลือกใช

รูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสม  

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.ดานคณุธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

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 

1. กลุมวิชาแกน 

4511403 แคลคูลสัเบ้ืองตน                              

4611040 โครงสรางดิสครีต                              

4612041 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 
                             

4612042 สถิติสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
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รายวิชา 1.ดานคณุธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

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. กลุมวิชาเฉพาะดาน 

2.1 บังคับเรียน 

 1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

4613140 การวิเคราะหและออกแบบระบบ                              

 2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

4613240 วิศวกรรมซอฟตแวร                              

4613241 ปญญาประดิษฐ                              

4613242 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน

อุปกรณเคลื่อนที ่
                             

 3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

4611340 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 
                             

4611341 การโปรแกรมคอมพิวเตอร                              

4612342 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                              



 

 
 

 

89 
มคอ.2 

รายวิชา 1.ดานคณุธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

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 

4612343 ขั้นตอนวิธี                              

 4) กลุมโครงสรางพื้นฐานระบบ 

4612440 โครงสรางขอมูล                              

4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
                             

4612442 ระบบปฏิบัติการ                              

4613443 ระบบฐานขอมูล                              

 5) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4611540 องคประกอบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร 
                             

 6) กลุมบูรณาการ 

4611640 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน                              

4612641 การเปนผูประกอบการทาง

คอมพิวเตอร 
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รายวิชา 1.ดานคณุธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

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 

4613642 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร                              

 7) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกจิศึกษา 

 แผนการเรียนท่ี 1 ฝกประสบการณวิชาชีพ 

4613740 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
                             

4613741 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 
                             

4614743 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร 
                             

4614745 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 2 
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รายวิชา 1.ดานคณุธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

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 

 แผนการเรียนท่ี 2 สหกิจศกึษา 

4613742 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
                             

4614744 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 
                             

4614746 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 2 
                             

2.2 เลือกเรียน 

4612243 การออกแบบคอมพิวเตอร

กราฟกส 
                             

4612541 ฮารดแวรและซอฟตแวร

คอมพิวเตอร 
                             

4612643 การสรางเน้ือหาดิจิทลั                              
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รายวิชา 1.ดานคณุธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

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 

4613141 การวิเคราะหและออกแบบ 

เชิงวัตถุ 
                             

4613142 การจัดการระบบเครือขาย                              

4613143 ความมั่นคงของเครือขายและ

สารสนเทศ 
                             

4613244 การทำเหมืองขอมูล                              

4613245 ระบบจัดการฐานขอมลู                              

4613246 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน                              

4613247 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและ

การประยุกตใช 
                             

4613248 การคนคืนสารสนเทศ                              

4613249 วิทยาการขอมูล                              

4613344 ภาษาโปรแกรมทางเลือก                              

4613345 การทดสอบซอฟตแวร                              
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รายวิชา 1.ดานคณุธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3.ดานทักษะทาง

ปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพนัธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

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 

4613444 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
                             

4613445 เทคโนโลยีสื่อสารไรสาย                              

4613446 การบริหารจัดการระบบลินุกซ                              

4613644 การโปรแกรมอินเทอรเน็ต

ออฟธิงสเบื้องตน 
                             

4613645 หัวขอพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
                             

4613646 หัวขอพิเศษดานปญญาประดิษฐ

และวิทยาการขอมูล 
                             

4613647 หัวขอพิเศษดานพัฒนาซอฟตแวร                              
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 1. มีความรูพื ้นฐานดานวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงเขาใจหลักการ

ทำงานเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอร 

2. มีทักษะการแกปญหาดวยการโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

2 1.  มีความรูในการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและนำไปประยุกตใช

ไดอยางเหมาะสม 

2.  มีความรูเก่ียวกับระบบเครือขาย รวมถึงสามารถนำไปประยุกตใชงาน 

3 1.  มีความรูและทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.  บูรณาการความรูเพ่ือใชในงานวิจัยหรือนวัตกรรมได 

3.  มีความพรอมในการนำความรู และทักษะไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

4 1.  ปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการได 
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หมวดที่  5   หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

         การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ  ของนักศึกษาเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ที่แบงการประเมินผลการศึกษาเปน 2 

ระบบ ดังนี้ 

 1.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

ระดับคะแนน                    ความหมาย    คาระดับคะแนน 

 A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0  

 B+  ดีมาก (Very Good)   3.5 

 B  ดี     (Good)    3.0 

 C+  ดีพอใช  (Fairly Good)   2.5 

 C  พอใช (Fair)    2.0 

 D+  ออน (Poor)    1.5 

 D  ออนมาก  (Very Poor)   1.0 

 E  ตก (Fail)    0.0 
  

 1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนนกำหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้ 

  กรณรีายวิชาที่ลงทะเบียนเพ่ือใหไดหนวยกิตแตไมคิดคะแนน (Non-Credit) 

  ระดับการประเมิน                 ผลการศึกษา 

 P (Pass) ผาน 

 F (Fail) ไมผาน 

  กรณรีายวิชาที่ลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง (Audit)  โดยไมนับหนวยกิต 

  ระดับการประเมิน                 ผลการศึกษา 

 S (Satisfactory) พอใจ 

 U (Unsatisfactory ไมพอใจ 

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตอง

ไมต่ำกวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกวา“D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวา

สอบผาน  สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ  ถาไดระดับคะแนนต่ำกวา “C” ถือวาสอบตก  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม  ถาไดรับ

การประเมินผลต่ำกวา “C” เปนครั้งท่ีสอง ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธกับ Curriculum Mapping ของ

รายวิชาตาง ๆ โดยมีเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และนำผลการทวนสอบดังกลาวมาพิจารณา 

รวมทั ้งมีการจัดตั ้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื ่อพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 

ขอสอบ และระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

โดยการกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ดวยการทำวิจัยหา

ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตทุก ๆ ป นำผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ

การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน

โดยองคกรระดับสากล การวิจัยจะดำเนินการหาสถิติดังตอไปนี ้

1) ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู  ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2) สำรวจความเห็นจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการ 

3) การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรู จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการ

พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

3.  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ใชเกณฑการสำเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1  ตองเรียนครบตามจำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในหลักสูตร 

 3.2  มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา 2.00 

 3.3  ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไวในหลักสูตร 

 3.4  ไมมีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
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 3.5  ตองผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับ 6 ขึ้นไป หรือ 

เทียบเทา CEFR ระดับ B1 

 3.6  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2560 
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หมวดที่  6   การพฒันาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

 1.1 มหาวิทยาลัยกำหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัย

และจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การสอน

สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ

ประกันคุณภาพการศึกษาการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

 1.3 มอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทำหนาที่ใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ

สอน 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ในหัวขอ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เพื่อใหอาจารยไดพัฒนาองคความรูและ

ประสบการณทางวิชาการ 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตเอกสารประกอบการสอน ตำรา เพ่ือใชในการเรียน

การสอน 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ในหัวขอ

เก่ียวกับองคความรูในสาขาวิชา 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการ 

3) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

4) สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 
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หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 การประกันคุณภาพหลักสูตร เปนกระบวนการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที ่เกี ่ยวของ โดยมีองคประกอบที่สำคัญไดแก การกำกับ

มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเปน

ผูรับผิดชอบ โดยดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี ้

1.  การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

1.1 การบริหาร

จัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนด   

1 .  กำก ับควบค ุมจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จะตองไมนอย

กวา 5 คน และเปนอาจารยประจำ

หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได 

และอาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร

ตลอดระยะเวลาที ่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น 

2. กำกับควบคุมคุณวุฒิอาจารยประจำ

หลักสูตรใหเป นไปตามเกณฑค ือมี

คุณวุฒิระดับปริญญาโท ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธอยางนอย 2 คน 

3. สงเสริมติดตามใหอาจารยประจำ

หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 

ปยอนหลังไมนอยกวา 1 เรื่อง 

4 .  ป ร ั บป ร ุ ง หล ั ก ส ู ต ร ต ามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร หลักสูตรที่ทำหนาท่ีในการ

บริหารหลักสูตรจัดการเรียนการสอน 

โดยการวางวางแผน ติดตาม ทบทวน

กา รดำ เน ิ น ง าน หล ั กส ู ต ร แล ะ

ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้นตลอด

ระยะเวลาท ี ่ จ ั ดการศ ึ กษาตาม

หลักสูตรนั้น ไมนอยกวา 5 คน 

2. หลักสูตรมีอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ

กวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา

ที่ตรงหรือสัมพันธทั้ง 5 คน 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงาน

ทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลังไม

นอยกวา 1 เรื่อง 

4. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ

ทันสมัย 
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2.  บัณฑิต 
 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑติ

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติที่ระบุไวใน มคอ.2 ตามผล

การเรียนรูทั้ง 5 ดาน โดยประเมิน

ความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติของ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 

2.2 การไดงานทำ

ของผูสำเร็จ

การศกึษา 

สำรวจเก็บขอมูลการมีงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต

ภายใน 1 ปนับจากวันที่สำเร็จ

การศกึษา 

บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ไมนอยกวา  

รอยละ 80 

 

3.  นักศึกษา 
 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

3.1 การรับนักศึกษา

และการเตรียมความ

พรอมนักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผนการรับ

นักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติของผูเขา

ศึกษา 

2. หลักสูตรกำหนดเกณฑที ่ใชในการ

คัดเลือกนักศึกษา 

3 .  ห ล ั ก ส ู ต ร ร  ว ม ก ั บ ค ณ ะ แ ล ะ

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษา 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักศึกษาให

มีความพรอมทางการเรียน 

5. หลักสูตรประเมินระบบกลไกการรับ

นักศึกษาและการเตรียมความพรอมเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนา 

1. รับนักศึกษาที ่มีคุณสมบัติตรง

กับความตองการของหลักสูตร 

2. ไดนักศึกษาที่มีความพรอมใน

การเรียนรู 
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เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

ระบบการดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารย

ที่ปรึกษา 

1. หล ักส ูตรม ีระบบกลไกการด ูแล

นักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุมการ

ดูแลการใหคำปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวแกนักศึกษา 

3. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ

ในการคัดเลือกอาจารยที ่ปรึกษาของ

หลักสูตร และการใหคำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวชีวิต 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรู 

1. หลักสูตรประชุมวางแผนกำหนด

ทักษะของนักศึกษาแตละชั้นป เพ่ือให

นักศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

2.หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ

นักศึกษาในแตละชั้นป โดยจัดทำเสนอ

ของบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

3 .  หล ั กส ู ตรต ิ ดตามและประ เมิ น

กระบวนการของการจัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะของนักศึกษา 

4 .  หล ักส ูตรนำผลการประเม ิ นมา

ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา 

 

 

1. อัตราการคงอยู ของนักศึกษา

สูงข้ึน 

2. นักศึกษาสำเร็จการศกึษาเปนไป

ตามแผนการศกึษาของหลักสูตร 

3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาไมนอย

กว  า ร  อยละ  80  ของแผนรับ

นักศึกษา 

4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอระบบการดูและใหคำปรึกษา 

ไมนอยกวา 4.00 

 

 

1. น ักศึกษามีทักษะช ีว ิตและมี

ทักษะที ่จำเป นตอการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

2. น ักศ ึกษาม ีค ุณล ักษณะตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร  
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4.  อาจารย 
 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

ระบบการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำ

หลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย 

1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและการ

แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดทำแผนอัตรากำลังอาจารย 

และแผนพัฒนาตนเองของอาจารย 

3. หลักสูตรประเมินกระบวนการการรับ

และการแต งต ั ้ งอาจารยผ ู  ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตร 

4. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนากระบวนการการรับและการแตงตั้ง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

1. หลักสูตรมีอาจารยผู ร ับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีความเหมาะสมทางดาน

คุณวุฒิและตำแหนงทางวชิาการ 

2. หลักสูตรมีอาจารยผู ร ับผิดชอบ

หลักสูตรครบ 5 คนตลอดระยะเวลา

ที่จัดการศกึษาตามหลักสูตร 

3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหาร

หลักสูตรไมนอยกวา 4.00 

 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

1. หล ักสูตรทำแผนพัฒนาตนเองของ

อาจารยทั ้งดานคุณวุฒิ การขอตำแหนง

ทางวิชาการ ศาสตรที่สอนวิจัย การจัดการ

เรียนรู 

2. หลักสูตรมีระบบกลไกการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย 

3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเองของ

อาจารยใหเปนไปตามแผนพัฒนาตนเอง 

และติดตามการรายงานผลการพัฒนา

ตนเองของอาจารย 

4. หล ักสูตรประเมินกระบวนการการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารย 

5. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง

กระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 

1. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรมี

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2. หลักสูตรมีอาจารยผู ร ับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีความเหมาะสมทางดาน

คุณวุฒิและตำแหนงวิชาการ 

3. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรมี

ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางนอย

ปละ 1 เรื่อง 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5.1 สาระของ

รายวิชาในหลักสูตร 

1. หลักสูตรตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรที่มีความรูความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาของหลักสูตร 

2. หลักสูตรศึกษาความเปนไปไดใน

การปรับปรุงหลักสูตรจากผูมีสวนได

สวนเสีย ไดแก นักศึกษา บัณฑิต ผูใช

บัณฑิตและนักวิชาการ 

3. ศึกษาสถานการณภายนอกหรือ

การพัฒนาที่จำเปนเพ่ือนำมาพิจารณา

ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4 .  หล ั กส ู ตรนำผลการประ เมิน

หลักสูตรและรายงานการประเมิน

ตนเองของหลักสูตร (มคอ.7) นำมา

พิจารณาในการวางแผนปร ับปรุง

หลักสูตร 

5. กำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังให

สอดคล องก ับหลักส ูตรและกรอบ

มาตรฐานการเรียนรู 

6 .  กำหนดโครงสร างหล ักส ูตรที่

เหมาะสมและทันสมัย 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

8. หลักส ูตรนำผลการประเมินมา

ปร ับปร ุ ง กระบวนการปร ับปรุ ง

หลักสูตร 

1. มีหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานของ

ประเทศ 
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เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5.2 การวางระบบ

ผูสอนและ

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

1. หลักสูตรประชุมกำหนดอาจารย

ผูสอนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน

รายวิชา 

2 .  หล ักส ู ตรดำ เน ินการประชุ ม

พิจารณา มคอ.3 เพื่อตรวจสอบการ

วางแผนการสอน เครื่องมือในการวัด

การประเมินผลทักษะการเรียนรูทั้ง 5 

ดาน และทักษะการเรียนรู  5 ดาน 

ตองสอดคลองกับ มคอ.2 และติดตาม

การปร ับปร ุ ง  มคอ.3 ให  เป นไป

แผนการปรับปรุงที่ระบุใน มคอ.5 

3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 วา 

อาจารยผู สอนดำเนินการสอน และ

วัดผลประเมินผล เปนไปตามแผนการ

สอนหรือไม 

4. นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนแต

ล ะ ร า ย ว ิ ช า ผ  า น ร ะ บ บ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

5. อาจารยผูสอนดำเนินการรายงาน

ผลการสอน มคอ.5 

6. หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผล

การสอน มคอ.5 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ

วางระบบผ ู สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

8. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ

ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

1. อาจารยผ ู สอนมีความรู ความ

เชี่ยวชาญในรายวิชา 

2. ผูเรียนมีคุณภาพ ตามผลการ

เรียนรูที่คาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5.3 การประเมิน

ผูเรียน 

1. หลักสูตรดำเนินการพิจารณา มคอ.

3 เพื่อตรวจสอบการวางแผนการสอน 

เครื ่องมือในการวัดการประเมินผล

ทักษะการเรียนรูทั ้ง 5 ดาน มีความ

เหมาะสมหรือไม 

2. หลักสูตรทวนสอบขอสอบ 

3. หลักสูตรพิจารณาการกระจายของ

เกรด 

4. สงเกรดตามระบบประกาศผล 

5. นักศึกษาประเมินผู สอนในเรื ่อง

เครื่องมือการวัดประเมินผล 

6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ

ประเมินผูเรียน 

7. หลักสูตรนำผลการประเมินผูสอน

มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

1. มีการประเมินผลการเรียนรู ที่

นาเชื่อถือ 

2. ผลการประเมินผลการเร ียนรู

นาเชื่อถือ 

3. มีข อมูลที ่ช วยให ผ ู สอนนำไป

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. มีขอมูลท่ีชวยในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

เกณฑ/ตัวบงชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

1. หลักสูตรสำรวจตามความตองการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จากอาจารย

ประจำหลักสูตร อาจารยผูสอน และ

นักศึกษา 

2 .  หล ักส ูตรนำผลการสำรวจมา

วิเคราะหเพื ่อจัดลำดับความสำคัญ

ของส ิ ่ งสน ับสน ุนการเร ียนร ู ท ี ่ ไม

เพียงพอ 

3. จัดทำคุณสมบัติของสิ ่งสนับสนุน

การเรียนรูเพ่ือของบประมาณ 

4. ดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างตาม

ระเบียบราชการ 

5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจ

ของน ักศ ึกษาและอาจารย ต อสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู 

6 .  ห ล ั ก ส ู ต ร ป ร ะ ช ุ ม ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเร ียนร ู และว ิ เคราะห ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย 

7. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุง  

1.  ม ีส ิ ่ งสน ับสน ุนการเร ียนร ู  ที่

เพียงพอและพรอมใชงาน 

2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย 

ทันเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมใน

ปจจุบัน 

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศ ึกษาและอาจารย ต อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู  ไมน อยกวา 

4.00 
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7.  ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   

      เกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2552 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3 และ 

มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  และ

รายงานผลการดำ เน ินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา ที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

     

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด

สอนในแตละปการศกึษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป

ที่แลว 

-     
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ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/

บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

 

เกณฑประเมิน  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ตองผานเกณฑประเมิน  ดังนี้  

ตัวบงชี ้บังคับ (ตัวบงชี ้ที ่ 1-5)  มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย  และมีจำนวนตัวบงชี ้ที ่มีผล

ดำเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80%  ของตัวบงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคับ

และตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที่  8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยเพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำหรือ

ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

1.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากอาจารยทานอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสำหรับรายวชิา 

1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู จากวิธีการที ่ใช โดยใช

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และ

ผลการสอบ 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสำนัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูลที่ไดจะถูกวิเคราะหและสรุปผลเพื่อใหคณาจารยผูสอนไดรับ

ทราบและใชเปนผลปอนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งาน

ที่มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินผลและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตอง

วางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม การประเมินผลของแตละ

รายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การ

สังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน การประเมินตนเองของ

ผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูบริหารหลักสูตร 

เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของ

สาขาวิชา การประเมินของผูจางงาน  นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทำไดโดย

การสอบถามจากนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร 

ทั้งนี้อาจมีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูใชงานบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 

หรือการประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 4 และอาจตองออก



มคอ.2 110 

 

ปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร เปนเวลา 4 เดือน ซึ่งจะเปนชวงเวลาท่ี

อาจารยจะไปนิเทศกนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานได

หรือไม มีความรับผิดชอบ และมีจุดออนในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละ

รายวิชา   

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่

ไดรับการแตงตั้งจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑการประเมินดังนี ้

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดำเนินการครบ 5 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบ 10 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบทุกขอ 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูล จะทำใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ

รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะ

เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทำไดตลอดเวลาที ่พบปญหา สำหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทำทุก  5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 

 

 





 115 มคอ.2 

 

 



 

มคอ.2 116 

 

 



 117 มคอ.2 

 

 



 

มคอ.2 118 

 

 



 119 มคอ.2 

 

 
 



 

มคอ.2 120 

 

 



 121 มคอ.2 

 

 



 

มคอ.2 122 

 

 



 123 มคอ.2 

 

 



 

มคอ.2 124 

 
 



 125 มคอ.2 

 

 



 

มคอ.2 126 

 

 



 127 มคอ.2 

 

 



 

มคอ.2 128 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

วาดวยการโอนผลการเรียน  

และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559  

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science in Computer Science 

1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science in Computer Science 

คงเดิม 

2.  ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer 

Science) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

2.  ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Computer 

Science) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 

วิชาการเดน เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 

คุณภาพวิชาการดี ปฏิบัติเปน เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี 

เปลี่ยนแปลง 
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มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

4.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการประกอบ

อาชีพทางคอมพิวเตอร เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น

และสังคม 

4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได 

4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต มี

ความรับผิดชอบตอสังคม 

4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

4.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการประกอบ

อาชีพทางคอมพิวเตอร เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น

และสังคม 

4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได 

4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต มี

ความรับผิดชอบตอสังคม 

คงเดิม 
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การเปลี่ยนแปลง 

5.  โครงสรางหลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกิต 

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    9 หนวยกิต 

    1.3 กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตร 

      และเทคโนโลยี    9 หนวยกิต 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  91 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาแกน  12 หนวยกิต 

    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  71 หนวยกิต 

    2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    8 หนวยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

5.  โครงสรางหลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หนวยกิต 

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร    6 หนวยกิต 

    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร    6 หนวยกิต 

    1.4 กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตร 

      และเทคโนโลยี    6 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  90 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาแกน  12 หนวยกิต 

    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  78 หนวยกิต 

 บังคบัเรียน  60  หนวยกิต 

 เลือกเรียน  18  หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

ปรับโครงสรางหลักสูตรและ 

ลดจำนวนหนวยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระการปรับปรุง 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication 

 พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง การพูด การอาน และการ

เขียน ใหมีความรอบรู และสามารถใชภาษาสื ่อสารในชีว ิตประจำวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

writing, in Thai for the daily life communication appropriately in various Thai 

contexts. 

GESL103 รูใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Arts of Using Thai Language 

 ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษา การยอและการสรุปความ การพูด

นำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

 Strengthen learners in terms of communicative skills, arts of 

using Thai language, summarizing and briefing, oral presentations and 

academic writing. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 

และปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหมีความ

ทันสมัยขึ้น 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

 English for Today’s World 

 พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู

จากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการศึกษาและการดำรงชีวิตในโลกปจจุบัน 

 Develop learners in using English as a medium to access and 

retrieve information for education and daily life applications. 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป (3-0-6) 

 English Adventures 

 คำศัพท สำนวน โครงสรางภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา ผานสื่อใน

รูปแบบตาง ๆ เชน ภาพยนตร เพลง สื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ และฝกปฏิบัติผาน

สถานการณที่กำหนดทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสูการปฏิบัติจริงใน

ชีวิตประจำวัน 

 English vocabulary, expressions, structures and non- verbal 

language through various types of media such as movies, songs, online 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 

และปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหมีความ

ทันสมัยขึ้น 
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communications and printed matters. Practice English in designed language 

situations not only inside but also outside classrooms in order to apply the 

language use to daily life. 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6) 

 English at Work 

 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน และสามารถใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน 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. 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน  3(3-0-6) 

 English for Dream Achievement  

 ท ั ก ษ ะ ก า ร ใ ช  ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ เ พ ื ่ อ ก า ร ส ม ั ค ร ง า น ท ี ่ ใ ฝ  ฝ น  

ฝกการสัมภาษณงาน บทสนทนาตาง ๆ ที่ใชในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ ของการ

ทำงาน รวมทั้งการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพ่ือการนำเสนองานในรูปแบบตาง ๆ   

 English skills for dream job applications, job interviews, English 

conversations in workplace and in various work-related contexts. Make use 

of English and technology for a variety of work presentations. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 

และปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหมีความ

ทันสมัยขึ้น 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝกทักษะฟง พูด อาน 

เขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีนดวยตนเองผาน

เทคโนโลยีสมัยใหม  พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 

 Study and practice basic structure of Mandarin Chinese with an 

emphasis on developing listening, speaking, reading and writing skills with 

application to a number of familiar everyday topics.  Enhance learner 

autonomy through technology.  Learn about culture and develop inter 

cultural awareness. 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน  3(3-0-6) 

 Happy Chinese 

 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู คำศัพทและบท

สนทนาภาษาจีนอยางทันสมัย ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน พรอมทั้งเรียนรู

ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน   

 The Mandarin Chinese phonetics and the basics of writing the 

Chinese scripts.  Focus on up to date vocabulary and dialogues in current 

contexts. Practice the language skills: listening, speaking, reading and writing 

and recognize the intercultural awareness between Thai and Chinese. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 

และปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหมีความ

ทันสมัยขึ้น 
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GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 Japanese for Communication 

 ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุ น โดยเนนทักษะการฟงและการพูดเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน  และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวาง

ไทยและญี่ปุน 

 Study and practice skills in Japanese, focusing on listening and 

speaking for daily communication and  promoting the understanding of Thai 

and Japanese cultures. 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน 3(3-0-6) 

 Fun with Japanese 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน  โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเสริมสรางความเขาใจ

ดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน โดยใชกิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 

 The language skills:  listening, speaking, reading and writing in 

Japanese, focusing mainly on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and Japanese 

cultures by using various integrated skill activities. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 

และปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหมีความ

ทันสมัยขึ้น 

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Malay for Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม เพื ่อการ

นำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

writing in Malay, focusing on listening and speaking for daily communication 

and  promoting the understanding of Thai and Malay cultures. 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย 3(3-0-6) 

 Malay Language Fun 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการฟง

และการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม เพื่อการนำไปใชใน

ชีวิตประจำวัน 

 The language skills:  listening, speaking, reading and writing in 

Malay, focusing mainly on listening and speaking for daily communication 

and promoting the understanding of Thai and Malay cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา

และ ปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหมีความ

ทันสมัยขึ้น 
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GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหล ีโดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

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

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี 3(3-0-6) 

 Entertain with Korean 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร 

ในชีวิตประจำวัน 

 The language skills:  listening, speaking, reading and writing in 

Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา      ชื่อ

วิชา และปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหมีความ

ทันสมัยขึ้น 

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 Burmese for Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาพมา โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and 

writing in Burmese, listening and speaking for daily life. 

 - 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซยีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Indonesian for Communication 

 การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 Study and practice Skills in listening, speaking, reading and and 

speaking for daily communication and promoting the understanding of Thai 

and Indonesian cultures. 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) 

 Hello Indonesia Language 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการฟง

และการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการ

นำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 The language skills:  listening, speaking, reading and writing in 

Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for daily 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 

และปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหมีความ

ทันสมัยขึ้น 
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communication and promoting the understanding of Thai and Indonesian 

cultures. 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Information for Learning 

 ความหมาย ความสำคัญ และความตองการสารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส การประเมิน

สารสนเทศ การอางอิงและบรรณานุกรม    การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง 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. 

 - 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 

 Philosophy and Religions 

 ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา 

สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา คุณคาที่

แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาตาง ๆ นำหลักธรรมมาพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

 Analytical elements of philosophy and religions, the relations 

between philosophy and religions, the real value of philosophy and 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religions 

 ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา 

สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและศาสนา คุณคาที่

แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาตาง ๆ นำหลักธรรมมาพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

 Analytical elements of philosophy and religions, the relations 

between philosophy and religions, the real value of philosophy and 

ปรับรหัสวิชา 
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religions, teachings and philosophical concepts of different  school of 

philosophy and religions for peace of life and peaceful societies. 

religions, teachings and philosophical concepts of different  school of 

philosophy and religions for peace of life and peaceful societies. 

GEH0403 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

 Human and Aesthetics 

 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื ้องตน องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ

ศิลปะการแสดง  การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

 Concept and theory of beauty, aesthetic elements in painting, 

music and performing arts, beauty in daily life. 

GESH203 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

 Human and Aesthetics  

 แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องตน องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ

ศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การตระหนักในคุณคาความงาม 

 Concept and fundamental concepts, theories of aesthetics, 

elements of art, music,  and performing arts.  Apply the knowledge of 

aesthetics into daily life and realize the values of aesthetics. 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุม

วิชา และมีการปรับ

คำอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษยและการพฒันาตน  3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development 

 การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาตนดาน

รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะ

ชีวิต สำนึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการ

อยูรวมกัน 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. 

 

 

- 
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GEH0408 เรียนรูคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 

 Moral Principles Leading to self Sufficiency 

 ความหมายและคุณคาของชีวิตหลักธรรมในการดำรงชีวิต การฝกสติ 

สมาธิ การสรางศรัทธาและปญญา การนำหลักธรรมมาใชในการปองกัน แกปญหา และ

การพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency principles in 

life. 

 - 

GEH0401 วิถีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 

 Songkhla Lake Basin Living 

 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริ รวมทั้งสรางจิต

สาธารณะ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาที่พลเมือง 

 History, physical characteristics, ecology, society, economy, 

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

Project.  Educate students to have public mind, virtues, ethics, and civic 

duties. 

 

GESS302 ทองถิ่นของเรา 3(3-0-6) 

 Our Local 

 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ  สังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุมน้ำทะเลสาบสงขลาและหรือจังหวัดสตูลเศรษฐกิจพอเพียง

และโครงการพระราชดำริ การสรางจิตสาธารณะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหนาที่

พลเมือง 

 Study Songkhla and Satun in terms of history, physical features, 

characteristics, ecology, society, economy, cultures, and ways of life of 

people around Songkhla Lake and in Satun.  Sufficiency economy, royal 

projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic duties are also 

focused. 

นำรายว ิชาว ิถ ีล ุ มน้ำ

ทะ เลสาบสงขลามา

บูรณาการใหม เพื ่อให

นักศึกษามีความรู ความ

เขาใจและเรียนรูพื ้นท่ี

ลุ มน้ำทะเลสาบสงขลา 

สตูลเพ่ิมขึ้น 
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GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Man and Changing World 

 ความรู ท ั ่วไปเกี ่ยวกับโลกและมนุษย  โลกทัศนในการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและ

กิจกรรม  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. 

 - 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Fundamental Law for Quality of Life 

 วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี ่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกันการทุจริต 

 Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 

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

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

GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองที่ดี 3(3-0-6) 

 Laws and Creating Good Citizenship 

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิข้ัน

พื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานการ

ปองกันการทุจริต 

 Evolution of law, human rights, constitutional law and 

fundamental rights based on the constitution.  Enhance learners to have 

virtues and morality in order to prevent corruption. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 

กลุมวิชา และมีการปรับ

คำอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways 

 พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท

ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทิศ

GESS303 อาเซยีนรวมใจ 3(3-0-6) 

 ASEAN Together 

 ที่มาของของดินแดนตาง ๆ ในประชาคมอาเซียนลักษณะของสังคมพหุ

วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปจจัยทางสังคม 

วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมบริการแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 

กลุมวิชา และมีการปรับ

คำอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

 Development of ASEAN Community, its status and role in the 

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

adjustment of Thailand in ASEAN context and sustainable development. 

การบริการ ปจจัยที ่กอใหเกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของ

ประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน 

 The origin of lands in the ASEAN community and the 

characteristics of multicultural societies in the ASEAN community and 

alliances outside the ASEAN region.  Social, cultural and political factors 

influencing on the service industry are also focused. Emphasize on the ideas 

contributing to service innovations and the factors resulting in service 

innovation and service innovation in other countries in ASEAN. 

 GESH201 ทักษะชีวิต 3(2-2-5) 

 Life Skills 

 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่

เกี ่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ

สังคม การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอยางสันติ การ

เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรูศักยภาพของตนเองและการกาวขาม

ขีดจำกัดการแกปญหาความขัดแยงทัศนะแบบองครวม ทักษะการคิดและการคิดเชิง

ระบบจิตสำนึกตอสวนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน การ

ดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 

 Meaning and importance of life skills; principles, concepts and 

theories related to human behavior; self- development in physical, mind, 

emotional and social development; contemplation; dialogue; non- violent 

เพ่ิมรายวิชานี้ และนำ

รายวิชาพฤติกรรม

มนุษยและการพัฒนา

ตนมาบูรณาการรวมกัน

เพ่ือใหนักศึกษาไดรับ

ความรูทักษะของชีวิต

มากยิ่งข้ึน  
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communication; transformative Learning; self- awareness and personal 

development; conflict resolution;  holistic; thinking skills and holistic system 

thinking; public mind;  life skills in the 21st century; study-life balance, good 

life and happiness. 

 GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Living in Modern Society 

 แนวความคิด  รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน การ

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตอตานทุจริต จิตสาธารณะ การแกไขสถานการณ ตระหนักถึง

การดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม  แนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน การปรับตัว

เขากับสังคมสมัยใหมและสถานการณทางสังคม 

 Concepts, values of life, life skills in current societies, behaviors 

as a good citizen, anti-corruption, public mind, problem-solving skills, and 

the awareness of living in modern societies.  Introduce practical guidelines 

in everyday lifeand self- adaptation in modern societies and social 

situations. 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให

นักศึกษาไดรบัความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับ

การใชชีวิตในสังคม

ปจจุบัน 

 GESS304 ศาสตรพระราชาเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 3(2-2-5) 

 The King’s Philosophy for Sustainable Development 

 หล ักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ าอยู ห ัวในรัชกาลที ่  10 

ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชาจากโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ขอ การบูรณาการเพื่อประยุกตใชจาก

เพิ ่มรายวิชานี ้เพื ่อ ให

นักศึกษาไดร ับความรู 

ความเขาใจ เก ี ่ยวกับ

แนวคิดหลักปฏิบัติตาม

โครงการอันนื่อง มาจาก

พระราชดำร ิ
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ตัวอยางวิชา “9 หนาจากศาสตรพระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 

 The King’ s philosophy for sustainable development focusing 

on the study of the principles based on the royal policy of King Rama X 

(His Majesty King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun). Meaning, 

principles, theories and practices of the King’s Philosophy derived from the 

Royal Projects of King Rama IX (His Majesty King BhumibolAdulyadej)  are 

discussed.  The core principles of understanding, accessibility and 

development and philosophy of sufficiency economy are also studied. The 

23 principles of His Majesty's works, integrated applications of the 9 

progression principles based on King Rama IX’ s philosophy are also 

practiced by attending field trips for local development. 

 GESS305 เจาสัวนอย 3(3-0-6) 

 Young Entrepreneurship 

 การเล ือกธุรกิจสมัยใหม การเตรียมความพรอมเพื ่อดำเนินธุรกิจ 

นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหลงเงินทุน การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ธุรกิจ แนวโนมสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 

 Modern business options, business preparation, innovation and 

business management.  Financial provision, business environment analysis, 

trends of economy and markets in Thailand 4.0 are also focused. 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให

นักศึกษาไดรบัความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับ

การดำเนินธรุกิจ การ

จัดการ วางแผนการ

ลงทุน 
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 GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 3 ( 2 -2 - 5 )

 Thinking in The Digital Age 

 ความหมายของการคิด ปจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของ   การคิด 

กระบวนการคิด ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การประยุกตทางคณิตศาสตรเพื่อการ

แกปญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใชอุปกรณดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต 

การสืบคนสารสนเทศและการประยุกตใช ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การปองกันตนเองใน

ยุคดิจิทัล 

 Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of thinking, 

thinking process, logic and reasoning. Practice the mathematical application 

to solve daily life problems. Life in the digital age, the use of digital device 

and online applications, information searching and applying and business 

are also focused in order to know self-protect in the digital world. 

เพ่ิมรายวิชานี้ เพ่ือให

นักศึกษาไดรบัความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับการ

คิดการประยุกต  ใช

ชีวิตในยุคท่ีมีการเปลี่ยน 

แปลง 

 GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

 Office Automations 

 ความรู เกี ่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

สำนักงาน การใชโปรแกรมประมวลผลคำเพ่ือจัดการงานเอกสาร การใชโปรแกรมตาราง

คำนวณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการทำงาน โปรแกรม นำเสนอ โปรแกรมสื่อสารในสำนกังาน 

โปรแกรมประยุกตบนคลาวด 

 Office automation content and apply computer skills to the 

office work by using word processing program to manage documents, 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให

นักศึกษาไดรบัความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับ

การประยุกตใช 

คอมพิวเตอรเพ่ือการ

ทำงานในอนาคตได 
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spreadsheet program for work, presentation program, communication 

program in the office, and cloud applications for information storage. 

 GESC404 สุขภาพทันยุค 3(2-2-5) 

 Modern Health 

 ความรูเกี ่ยวกับสุขภาพ ความเครียดและการจัดการความเครียด ความ

ปลอดภัยทางสุขภาพ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การบริโภคอาหาร การออกกำลัง

กายเพื่อสุขภาพ 

 Health knowledge, stress sand stress management, health 

safety, the fundamental knowledge of food, food consumption and 

exercise. 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให

นักศึกษาไดรบัความรู 

ความเขาใจในการดแูล

สุขภาพเพ่ือใหมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดี 

 GESC405 นักคนควาขอมูล 3(2-2-5) 

 Information Explorers 

 การใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนสารสนเทศ โดยใช Database Searching, 

OPAC และการจัดการขอมูลโดยใช Google Application และ Application อื่น ๆ ใน

การจัดการขอมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม 

พรอมท้ังการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

 The Information technology literacy ( Database)  Searching, 

OPAC, and information management by using Google applications and 

others.  Writing citation and bibliography is practiced.  Skills of using 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให

นักศึกษาไดรบัความรู 

ความเขาใจในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการ

สืบคน และทักษะการ

ใชสารสนเทศท่ี

หลากหลาย 
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information ethically are focused as well as the information presentation in 

different forms is trained. 

 GESC406 รูทันโลก 3(2-2-5) 

 World Knowledge 

 การดำเนินชีว ิตอยางเท าทันกับการเปลี ่ยนแปลงของโลก เข าใจ

ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษยและสรรพสิ่ง การใชพลังงานในชีวิตประจำวัน 

ระบบนิเวศ ตลอดจนองคความรูทางวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบที่นำไปสูการปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตสูความยั่งยืน 

 Explore lifestyles in the fast changing world. The understanding 

of the relationship between nature, human and all other things are also 

included.  The use of energy in daily life and ecosystem as well as the 

knowledge of World science leading to the change towards sustainable 

lifestyles will be discussed. 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให

นักศึกษาไดรบัความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับการ

ธรรมชาติ ระบบของ

โลกที่มีการเปลีย่นแปลง

อยูตลอด 

 GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน  3(2-2-5) 

 Online Business Management 

 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน ทิศทางและแนวโนมตลาด

ออนไลน เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจออนไลน การ

วิเคราะหขอมูลธุรกิจออนไลน ระบบโลจิสติกสกับธุรกิจออนไลน 

 Stimulate the online business startup inspiration.  Discuss the 

online market directions and trends, online business financial instruments, 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให

นักศึกษาไดรบัความรู 

ความเขาใจแนวทางการ

ประกอบธุรกิจออนไลน 

ที่ประสบผลสำเร็จ 
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online business media designs, online business data analysis and online 

business logistic systems. 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Integrated Health Care  

 ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

ดานอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด เพื่อการมีคุณภาพชีวิต ที่ดี

ตลอดจนการแกไขความเช่ือที่ผิดทางดานสุขภาพ 

 Definition and composition of wellness, integrated health care 

exercises and stress management, improvement of the quality of life and 

right views of wellness. 

 - 

GES0501 วิเคราะหการคิด 3(2-2-5) 

 Thinking Analysis 

 กระบวนการค ิด ว ิธ ีค ิด คณิตศาสตรเพื ่อการตัดสินใจ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหและนำเสนอขอมูล 

 Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision 

making, information technology for data analysis and presentation. 

 - 
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GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Life and Technology 

 เทคโนโลยีในชีว ิตประจำวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั ่นคง 

จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 

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

computer laws. 

 - 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Food and Nutrition 

 อาหารและโภชนาการ ความตองการพลังงานและสารอาหารของรางกาย 

ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สภาวะอาหารและโภชนาการใน

ปจจุบัน 

 Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status, 

food consumption for wellness, situation of food and nutrition. 

 - 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Life and Environment 

 ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจำวันรวมถึง

การอนุรักษและเทคโนโลย ีดานสิ ่งแวดลอมเพื ่อการปองกันและควบคุมมลพิษ

ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดำรงชีวิตหลักการอนุรักษพลังงานการศึกษา

วิทยาศาสตรโลกทั ้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี ่ยนแปลงสภาพแวดลอมตาม

ธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือนำไปสูแนวทางการวิเคราะหสังเคราะหเช่ือมโยง

ไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

 Modern Lifestyle and Environment 

 การประยุกตความรูเบื้องตนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชในการ

วิเคราะหสถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ เพื่อสรางความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ  ภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับการดำเนินชีวิตยุคใหม 

 Apply the fundamental knowledge of science and technology 

to analyze the situations of natural resources, environments and disasters 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ชื่อวิชา และมีการปรับ

คำอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 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, World 

and Nature System, environmental changes and natural disasters, 

environmental solutions in real life. 

to raise responsibility awareness for natural resources, and environments, 

including natural resource conservation and disaster management to be in 

accordance with modern lifestyles. 

GES0601 นวัตกรรมการเกษตร 3(3-0-6) 

 Agriculture for Life 

 การเกษตรในชีวิตประจำวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 

 Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 

agriculture, revolution in agricultural technology. 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร 3(2-2-5) 

 Agriculture Innovation 

 ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องตน เกษตร

ทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตรเพื่อนันทนาการ 

เกษตรปลอดภ ัยและการประย ุกต  ใช ภ ูม ิป ญญาทองถ ิ ่น ความก าวหน าทาง

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

 Importance of agriculture in daily life, basics of agricultural 

business, alternative agriculture and biodiversity in the agricultural systems, 

agriculture for recreation, safe agriculture, application of local wisdom and 

revolution in agricultural technology and innovation. 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 

และมีการปรับ

คำอธิบายรายวิชาใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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GES0801 งานชางในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 

 Jobs on a Daily Basis 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการใชเครื่องมือชางพื้นฐานการบำรุงรักษา

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสำนักงานระบบสุขภัณฑ ระบบแสงสวาง การตอ

วัสดุ และการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช 

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

maintenance of electrical equipment in the home and office, the sanitary 

system, the lighting system, the materials linkage, and the value- added 

materials. 

 - 

 GESH204 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6) 

 Youngster with Good Heart 

 การทุจริต การปองกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม การมีสวนรวมของชุมชน ทักษะ

กระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปองกันการทุจริต 

 Corruption, corruption prevention, public awareness, 

distinction of self- interest and common interest, community participation, 

critical thinking skills, social morality, sufficiency economy philosophy for 

preventing corruption. 

รายวิชาใหม กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 
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 GESH205 นักสืบชุมชน 3(2-2-5) 

 Community Detective 

 ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่น ภูมิปญญา

ทองถ ิ ่น แหลงทร ัพยากรสารสนเทศทองถิ ่น การส ืบคนทร ัพยากรสารสนเทศ

ทองถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศทองถิ่น การบริการและการเผยแพรสารสนเทศ

ทองถ่ิน  

 Definition and Importance of local Information, local wisdom, 

local sources information, searching for local information, local information 

management  process, local Information services and dissemination. 

รายวิชาใหม กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

 GESH206 มนุษยชาติ 3(3-0-6) 

 Humankind 

 เผาพันธุมนุษยอารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธและการสื่อสาร

ระหวางกันของมนุษยชาติ การใชชีวิตแบบไมตระหนก ทักษะการดำรงชีวิตในสภาวะ

ปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณของมนุษยการเขาใจปญหาและการ

ปรับตัวเองเพ่ือความอยูรอดในทุกสถานการณ 

 Race of Mankind, civilization, way of life/ culture, relations and 

communication between humanity; Living on the basis of ethnic 

differences, culture and religion; Keeping up with the situation; Awareness; 

Living skills in normal and critical conditions; Controlling human emotional 

รายวิชาใหม กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 
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states; Understanding problems and adjusting itself to survive in every 

situation. 

 GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร 3(2-2-5) 

 Cyber Security and Confidentiality 

 ค วามหมาย  ความสำค ัญของความปลอดภ ั ยทาง เทค โน โลยี   

ยุคดิจิทัล การใชสารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอยางปลอดภัย แนวทางการปองกันภัย

คุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี การวิเคราะหและกลั่นกรองขาวสารจาก

สื่อทางเทคโนโลยี และการรูเทาทันขาวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใชสื่อเทคโนโลยี 

จึงจำเปนตองมีความรู  และทักษะเหลานี ้เพื ่อใหอยู รอดโดยไมตกเปนเหยื ่อทาง

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 Precise definition and considerable importance of digital 

technology security, reasonable use of information, ways to prevent threats 

in the digital age caused by the usage of technology. Content analysis and 

preventive screening of information from technological media and knowing 

about fake news in the digital age caused by the use of technology media. 

It is necessary to genuinely have these knowledge and necessary skills to 

survive without being a victim of electronic crime. 

รายวิชาใหม กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 
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 GESH208 นวัตกรรมทำเองได 3(2-2-5) 

 Do it yourself Innovations 

 การคิดแบบสรางสรรค ประเภท รูปแบบและองคความรูของนวัตกรรม

และเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสรางนวัตกรรมดวยตัวเองจากวัสดุเหลือใช

หรือวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น การทดสอบนวัตกรรม การประยุกตใชนวัตกรรมกับงาน

ชุมชนในทองถิ่น งานอาชีพและชีวิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธการจัดการนวัตกรรม

และเทคโนโลยีออกสูตลาดเพ่ือการพาณิชย 

 Creative thinking, knowledge, the model of innovation and 

technology, process design and creative innovation by myself from waste 

materials or easy to find materials in local, innovation testing and 

innovation application for community, careers, and daily life as well as 

strategic management and technology for commercial. 

รายวิชาใหม กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

 GESH209 วัฒนธรรมและอตัลักษณทองถิ่นสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Local Culture and Modern Identity 

 ประวัติความเปนมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา 

สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม และอัตลักษณทองถิ่นตามแหลงการเรียนรูของชุมชน 

 History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts 

environment and local identity from the community learning center. 

รายวิชาใหม กลุมวิชา

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

Calculus I 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียวและการประยุกต ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต 

Limits and continuity of functions; derivatives of single 

variable function and applications and integrals of single variable 

function and applications. 

4511403 แคลคูลัสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

Introduction of Calculus 

คณิตศาสตรเบื้องตนกอนแคลคลูัส ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ

และการประยุกต ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว 

Pre- calculus; limits and continuity; derivatives and 

applications; integrals of single variable function. 

เปลี่ยนรายวิชาโดยหลักสูตร

คณิตศาสตร 

4611421 โครงสรางดิสครีต 3(2-2-5) 

Discrete Structure 

ตรรกและการพิสูจน เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีกราฟ และ

ตนไมเบื้องตน ระบบเชิงพีชคณิต เมทริกซ ทฤษฎีจำนวน และการวิเคราะหเชิง

การจัด หลักการนับ การเรียกซ้ำ พีชคณิตแบบบูลและประตูสัญญาณตรรกะ  

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

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

theory and combinatorial analysis, counting principle, recursion, 

boolean algebraic and logic gates. 

4611040 โครงสรางดิสครีต 3(2-2-5) 

Discrete Structure 

ตรรกและการพิสูจน เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีกราฟ และ

ตนไมเบื้องตน ระบบเชิงพีชคณิต เมทริกซ ทฤษฎีจำนวน และการวิเคราะหเชิง

การจัด หลักการนับ การเรียกซ้ำ พีชคณิตแบบบูล ประตูสัญญาณตรรกะ และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

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

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

theory and combinatorial analysis, counting principle, recursion, 

Boolean algebraic, logic gates, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4612422 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Statistics for Computer Science 

การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน 

การแจกแจงของการสุมตัวอยาง วิธีกำลังสองนอยที่สุด การทดสอบสมมติฐาน 

การประมาณคา การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การประยุกตใชงาน

ซอฟตแวรทางสถิติ 

Measures of dispersion, probability, probability 

distribution, sampling distribution, least- square method, test 

hypothesis, estimation, regression and correlation; and applications 

of statistical software. 

4612042 สถิติสำหรับวิทยาการคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

Statistics for Computer Science 

การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน 

การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงของการสุ มตัวอยาง การทดสอบ

สมมติฐาน การประมาณคา การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ และการ

ประยุกตใชงานซอฟตแวรทางสถิติ 

Measures of central tendency, measures of dispersion, 

probability, probability distribution, sampling distribution, test 

hypothesis, estimation, regression and correlation; and applications 

of statistical software. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4612425 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Numerical Computing for Computer Science 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคำนวณในคอมพิวเตอร การหาราก

ของสมการที่ไมเปนเชิงเสน การหารากของสมการพหุนาม และการหาผลเฉลย

ของระบบสมการพีชคณิตเชิงเสน การประมาณคาในชวงโดยพหุนามและการ

ประมาณแบบกำลังสองนอยสุด การหาคาอนุพันธและคาปริพันธเชิงตัวเลข 

สมการเชิงอนุพันธสามัญ และปญหาคาขอบของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

Introduction to computer calculations, roots of non-

linear equation, roots of polynomial equations and system of linear 

algebraic equations, polynomial interpolation and least- squares 

4612041 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

Numerical Computing for Computer Science 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคำนวณในคอมพิวเตอร การหาราก

ของสมการที่ไมเปนเชิงเสน การหารากของสมการพหุนาม และการหาผลเฉลย

ของระบบสมการพีชคณิตเชิงเสน การประมาณคาในชวงโดยพหุนามและการ

ประมาณแบบกำลังสองนอยสุด การหาคาอนุพันธและคาปริพันธเชิงตัวเลข 

สมการเชิงอนุพันธสามัญ ปญหาคาขอบของสมการเชิงอนุพันธสามัญ และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Introduction to computer calculations, roots of non-

linear equation, roots of polynomial equations and system of linear 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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approximation, numerical differentiation and numerical integration, 

ordinary differential equation and boundary-value problems of ordinary 

differential equation. 

algebraic equations, polynomial interpolation and least-squares 

approximation, numerical differentiation and numerical integration, 

ordinary differential equation, boundary-value problems of ordinary 

differential equation, and related practice 

4613121 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

System Analysis and Design 

ประเภทของระบบสารสนเทศ ว ิธ ีการในการพ ัฒนาระบบ

สารสนเทศ การกำหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปได การรวบรวมและ

การวิเคราะหความตองการ โมเดลการจำลองขอมูล และการออกแบบระบบ การ

ออกแบบฐานขอมูล การออกแบบการนำเขาขอมูลและการนำเสนอขอมูล การ

ออกแบบการปฏิสัมพันธ แนวคิดการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

Type of information systems, information systems 

development methodology, problems defining and feasibility study, 

requirement collection and analysis, data modeling, system design, 

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

oriented analysis and design concept. 

4613140 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

System Analysis and Design 

ประเภทของระบบสารสนเทศ ว ิธ ีการในการพ ัฒนาระบบ

สารสนเทศ การกำหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปได การรวบรวมและ

การวิเคราะหความตองการ โมเดลการจำลองขอมูล และการออกแบบระบบ การ

ออกแบบฐานขอมูล การออกแบบการนำเขาขอมูลและการนำเสนอขอมูล การ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใชและประสบการณผูใช แนวคิดการวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Type of information systems, information systems 

development methodology, problems defining and feasibility study, 

requirement collection and analysis, data modeling, system design, 

database design, input and output design, user interface design and 

user experience, object-oriented analysis and design concept, and 

related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4614122 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 2(2-0-4) 

Law and Ethics in Computer 

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร บทบาทของวิชาชีพดานคอมพวิเตอรที่

ม ีต อสังคม ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคมและสิ ่งแวดลอม กฎหมายที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร อาชญากรรมคอมพิวเตอร การใชงานคอมพิวเตอรผิด

วัตถุประสงค การวิเคราะหปญหาจริยธรรมดานคอมพิวเตอร 

Computer ethics, the role of computer professionals in 

society, the impact of technology to society and environment, 

computer’ s laws, computer crime, computer abuse and computer 

ethics problem analysis. 

 ยกเลิกรายวิชา โดยปรับเนื้อหาไป

แทรกในรายวิชา 4611640 วิทยาการ

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน และวิชาอ่ืน ๆ 

4613221 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 3(2-2-5) 

Introduction to Internet of Things Programming 

การออกแบบ และการโปรแกรมบนอุปกรณของแพลทฟอรม

อินเทอรเน็ตออฟธิงส หลักการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตและอุปกรณภายนอก 

Designing and programming with the devices using 

Internet of Things platforms, principle of interfacing between Internet 

and external devices. 

4613644 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตออฟธิงสเบื้องตน 3(2-2-5) 

Introduction to Internet of Things Programming 

การออกแบบและการโปรแกรมบนแพลตฟอรมอินเทอรเน็ต

ออฟธิงส สถาปตยกรรมอินเทอรเน็ตออฟธิงส เครื่องมือสำหรับการโปรแกรม

อินเทอรเน็ตออฟธิงส อุปกรณตรวจวัด การเชื่อมตออุปกรณอินเทอรเน็ตออฟธิงส 

การใช  API หลักการออกแบบสวนเก ็บขอมูลในคลาวด  ความมั ่นคงของ

อินเทอรเน็ตออฟธิงส และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Designing and programming on Internet of Things 

platforms, Internet of Things architecture, tools for Internet of Things 

programming, sensors, Internet of Things device connectivity, using of 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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API, principle of cloud database design; security of Internet of Things, 

and related practice 

4613222 การพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

Web Application Development 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 

เทคโนโลยีเว็บ สวนประสานผูใชบนเว็บ การเชื่อมตอฐานขอมูล 

การจัดการขอมูลและประมวลผลขอมูล การสรางแผนภูมิ การรายงานและพิมพ 

การสำรองและกูคืนฐานขอมูล การใชทริกเกอรและการทดสอบความตรง 

Web technology, web user interface, database 

connection, data manipulation and data processing, chart, report and 

printing, backup; and recovery, trigger and validate testing. 

4613246 การพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

Web Application Development 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4611340 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 

Pre-requisite : 4611340 Problem Solving and Basic Programming 

เทคโนโลยีเว็บ สวนประสานผูใชบนเว็บ การพัฒนาแอปพลิเคชัน

บนเว็บฝงเซิรฟเวอร การเชื่อมตอฐานขอมูล การจัดการขอมูลและประมวลผล

ขอมูล การสรางสวนเชื่อมตอโปรแกรมผานเว็บเบื้องตน การสรางแผนภูมิ การ

รายงาน การพิมพ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Web technology, web user interface, server-side web 

application development, database connection, data manipulation 

and data processing, building a basic web application program 

interface, chart, report, printing, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

 4613242 การพฒันาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที ่ 3(2-2-5) 

Mobile Application Development 

ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ

เคลื่อนที่ ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือที่ใชสำหรับการพัฒนา การสรางสวนตอ

ประสานกราฟกกับผูใช การจัดเก็บขอมูลภายในอุปกรณเคลื่อนที่และฐานขอมูล 

การเชื่อมตอกับระบบภายนอก การสรางไฟลติดตั้งและสงออกแอปพลิเคชันเพ่ือ

เพ่ิมรายวิชาใหม 
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ติดตั้งบนอุปกรณเคลื่อนที่ เครื่องมือสำหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรหัส

ตนฉบับ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Introduction to mobile application development, 

programming languages and tools for developing, creating graphical 

user interfaces, internal data storage and database, external system 

interfacing, creating setup file and exporting applications for 

installation on real mobile devices, source code management tools, 

and related practice 

4611321 การแกปญหาและการโปรแกรมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

Problem Solving and Basic Programming 

หลักการแกปญหาโดยใชขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียนขั้นตอน

วิธี วงจรการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง คำสั่งควบคุม และ

แถวลำดับ 

Problem solving with algorithms, tools that describe 

algorithms, program development life cycle, structured programming, 

control statement, and array. 

4611340 การแกปญหาและการโปรแกรมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

Problem Solving and Basic Programming 

หลักการแกปญหาโดยใชขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียนขั้นตอน

วิธี วงจรการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปรและตัว

ดำเนินการ คำสั่งควบคุม แถวลำดับ และปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

Problem solving with algorithms, tools that describe 

algorithms, program development life cycle, structured programming, 

variables and operators, control statement, array, and related 

practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4611322 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

Computer Programming 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 

โปรแกรมยอย ฟงกชันเรียกตัวเอง ตัวชี้และการประยุกตใช การ

เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการไฟล 

Subprogram, recursion, pointer and its application; and 

file handling program. 

4611341 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Programming 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4611340 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 

Pre-requisite : 4611340 Problem Solving and Basic Programming 

โปรแกรมยอย ฟงกชันเรียกตัวเอง โครงสราง ต ัวชี ้และการ

ประยุกตใช และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการไฟล การเขียนโปรแกรมกราฟก

เบ้ืองตน และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Subprogram, recursion, structures, pointer and its 

application, and file handling program, and basic computer graphic 

programming, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4612323 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Programming 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 

แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาเชิง

วัตถุ การสรางสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 

และการเขียนโปรแกรมเช่ือมตอฐานขอมูล 

Object- oriented programming concepts, programming 

using object- oriented languages, creating graphical user interfaces, 

event-driven programming and database connection programming. 

4612342 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Programming 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4611340 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 

Pre-requisite : 4611340 Problem Solving and Basic Programming 

แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมโดยใช

ภาษาเชิงวัตถุ การจัดการขอผิดพลาด การสรางสวนตอประสานกราฟกกับผูใช 

การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Object-oriented concepts, object-oriented design, 

programming using object-oriented languages, exception handling, 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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creating graphical user interfaces, event-driven programming, and 

related practice 

4612324 ข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) 

Algorithms 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612423 โครงสรางขอมูล 

โครงสรางขอมูลแบบรายการโยง การเรียงลำดับ และการคนหา 

แนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนวิธี การเลือกขั้นตอนที่เหมาะสมตามประเภทปญหา การ

แกปญหาดวยวิธีเชิงละโมภ การโปรแกรมแบบพลวัต การสุ ม และการวัด

ประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธี 

Linked list data structure, sort, and search.  Algorithm 

concept, the algorithm chosen for each problem types: greedy algorithm, 

dynamic programming, randomization and measuring efficiency of 

algorithm. 

4612343 ข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) 

Algorithms 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612440 โครงสรางขอมูล 

Pre-requisite : 4612440 Data Structures 

โครงสรางขอมูลแบบรายการโยง การเรียงลำดับ และการคนหา 

แนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนวิธี การเลือกขั้นตอนที่เหมาะสมตามประเภทปญหา การ

แกป ญหาด วยว ิธ ี เช ิงละโมภ การโปรแกรมแบบพลว ัต การส ุ ม การวัด

ประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธี และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Linked list data structure, sort, and search. Algorithm 

concept, the algorithm chosen for each problem types: greedy 

algorithm, dynamic programming, randomization and measuring 

efficiency of algorithm, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4612423 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

Data Structures 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4611321 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 

การออกแบบและการจัดการโครงสรางขอมูลภายในคอมพิวเตอร 

ไดแก แถวลำดับ กองซอน แถวคอย รายการ ตนไม กราฟ การเรียงลำดับ และการ

คนหา 

Design and manipulate data structure in computer:  array, 

stack, queue, list, tree, graph, sort and search. 

4612440 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

Data Structures 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4611340 การแกปญหาและการโปรแกรม

เบ้ืองตน 

Pre-requisite : 4611340 Problem Solving and Basic Programming 

การออกแบบและการจัดการโครงสรางขอมูลภายในคอมพิวเตอร 

ไดแก แถวลำดับ กองซอน แถวคอย รายการ ตนไม กราฟ การเรียงลำดับ การคนหา 

และปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

Design and manipulate data structure in computer including 

array, stack, queue, list, tree, graph, sort, search, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4612424 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Data Communication and Computer Network 

หลักและกระบวนการพื ้นฐานของการสื ่อสารขอมูล การรับสง

ขอมูลแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล การเขารหัสขอมูล การควบคุมขอผิดพลาด 

การควบคุมการไหลของขอมูลและการผสมสัญญาณ การสงขอมูลแบบซิงโครนัส

และอะซิงโครนัส  เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมของระบบเครือขาย เครือขายไร

สาย 

Principles and process of communication, analog and 

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

control and multiplexing, asynchronous and synchronous data 

4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Data Communication and Computer Network 

หลักการและกระบวนการพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล การรับสง

ขอมูลแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล การเขารหัสขอมูล การควบคุมขอผิดพลาด 

การควบคุมการไหลของขอมูลและการผสมสัญญาณ การสงขอมูลแบบซิงโครนัส

และอะซิงโครนัส รูปแบบและระบบเครือขายทองถิ ่น โทโพโลยีและระบบ

เครือขาย โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การรับสงขอมูลในอินเทอรเน็ต และปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

Principles and process of communication, analog and 

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

control and multiplexing, asynchronous and synchronous data 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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transmission, technology and network system architectures, wireless 

network. 

transmission, local area network (LAN), topology and network system, 

TCP/IP protocol and routing in the Internet, and related practice 

4612426 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Human-Computer Interaction 

ปจจัยมนุษย แนวคิดการออกแบบสวนประสานผูใชโดยคำนึงถึง

ศักยภาพของมนุษยและคอมพิวเตอร แบบจำลองการสวนประสานผูใช จิตวิทยา

ผูใชและวิทยาการรับรู เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับการ

ใชงานของมนุษย การประเมินคุณภาพสวนประสานผูใช เครื่องมือชวยออกแบบ

สวนประสานผูใช สวนประสานผูใชในอุปกรณเคลื่อนที ่

The human factor, the concept of user interface design; 

which computer and human potential being considered, user 

interface model, user psychology and perception science, hardware 

technology and human interaction system, user interface evaluation, 

user interface design tools and mobile device user interface. 

4613444 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

Human-Computer Interaction 

ปจจัยมนุษย แนวคิดการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชโดย

คำนึงถึงศักยภาพของมนุษยและคอมพิวเตอร แบบจำลองสวนตอประสานกับผูใช 

จิตวิทยาผูใชและวิทยาการรับรู เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธ

กับการใชงานของมนุษย การประเมินคุณภาพสวนตอประสานกับผูใช เครื่องมือ

ชวยออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การใชงานของผูใช ประสบการณของผูใช 

และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

The human factor, the concept of user interface design; 

which computer and human potential being considered, user 

interface model, user psychology and perception science, hardware 

technology and human interaction system, user interface evaluation, 

user interface design tools, usability, user experience, and related 

practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4613427 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

Operating Systems 

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ แนวคิดหลักของระบบปฏิบัติการ 

กระบวนการและการจัดการกระบวนการ การจัดการหนวยความจำ การจัดการ

อุปกรณรับเขาและสงออก การจัดการแฟมขอมูลและสารบบ 

Evolution of operating systems, core concepts of 

operating systems, processes and processes management, memory 

management, input and output device management, file and 

directory management. 

4612442 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

Operating Systems 

ความเปนมาของระบบปฏิบัต ิการ การจ ัดการกระบวนการ 

อ ัลกอร ิท ึมตารางเวลาโพรเซส การต ิดตาย การจ ัดการหน วยความจำ 

หนวยความจำเสมือน การจัดการอุปกรณร ับเขาและสงออก การจัดการ

แฟมขอมูลและสารบบ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

History of operating systems, processes management, 

process scheduling algorithm, deadlock, memory management, 

virtual memory, input and output device management, file and 

directory management, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4613428 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

Database Systems 

แนวคิดของระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรม

ระบบฐานขอมูล แบบจำลองฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 

นอรมัลไลเซชัน ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูล ความคงสภาพของฐานขอมูล การ

รักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล 

The concept of a database system, database system 

element and architectures, database models, database analysis and 

design, normalization, database language, database integrity and 

database security. 

4613443 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

Database Systems 

แนวคิดของระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรม

ระบบฐานขอมูล แบบจำลองฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 

นอรมัลไลเซชัน ภาษาที ่ใชในระบบฐานขอมูล  ความคงสภาพของฐานขอมูล 

ความปลอดภัยของฐานขอมูล การประยุกตใชงานระบบฐานขอมูล ความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับฐานขอมูลโนเอสอิวแอล และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

The concept of a database system, database system 

element and architectures, database models, database analysis and 

design, normalization, database language, database integrity and 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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database security, database system applications, introduction to 

NoSQL, and related practice 

4612521 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Organization and Architecture 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสราง

ของคอมพิวเตอร ประตูสัญญาณตรรกะ วงจรสัญญาณตรรกะ รีจิสเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร หนวยคำนวณและตรรกะ หนวยประมวลผลกลาง หนวยควบคุม 

และหนวยประมวลผลแบบขนาน 

Fundamentals of computer architecture and computer 

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

computer arithmetic and logic unit, central processing unit , control 

unit  and parallel processing. 

4611540 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Organization and Architecture 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมและองคประกอบ

เบื้องตนของคอมพิวเตอร ระบบเลขจำนวนและการแทนขอมูล สถาปตยกรรม

ชุดคำสั่ง หนวยประมวลผลกลาง โครงสรางหนวยความจำ รีจีสเตอรและแคช 

การนำขอมูลเขา การสงขอมูลออก ระบบหลายตัวประมวลผล และปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

Evolution of computers, basic computer architecture and 

organization, number systems and data representation, instruction 

set architecture, CPU, memory structure, register and cache, input, 

output, multiprocessing system, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4611621 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

Introduction to Computer Science 

ขอบเขตองคความรู ทางวิทยาการคอมพิวเตอร หลักการทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรและแนวคิดการโปรแกรม การแกปญหา แนวคิดดิจิทัล

เบื้องตน แนวคิดดานโครงสรางขอมูล แนวคิดเชิงวัตถุ ภาษาคอมพิวเตอร หลัก

ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 

4611640 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

Introduction to Computer Science 

ขอบเขตองคความรู ทางวิทยาการคอมพิวเตอร หลักการทาง

วิทยาการคอมพิวเตอรและแนวคิดการโปรแกรม การแกปญหา ทฤษฎีการ

คำนวณและเครื ่องจักรทัวริง แนวคิดดานโครงสรางขอมูล แนวคิดเชิงวัตถุ 

ภาษาคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร และปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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Computer science body of knowledge, computer science 

and programming concept, problem solving, basic digital concept, 

data structure concept, Object-oriented concept, computer language 

and computer security concept. 

Computer science body of knowledge, computer science 

and programming concept, problem solving, theory of computing 

and Turing machine, data structure concept, object-oriented 

concept, computer language, computer ethics and law, and related 

practice 

4613622 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

Computer Entrepreneurship 

ความหมายและคุณสมบัติของผูประกอบการ ประเภทของการ

ประกอบการและองคประกอบพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางคอมพิวเตอร 

การดำเนินการจัดตั้งองคการธุรกิจทางคอมพิวเตอร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจ การประยุกตใชความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอรเพ่ือเปนแนวทาง

ในการประกอบธุรกิจ 

Definition and properties of entrepreneur, type of 

business and basic element of computer business, computer 

business establishing process, related business laws and applying 

computer science knowledge in business. 

4612641 การเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Entrepreneurship 

ความหมายและคุณสมบัติของผูประกอบการ ประเภทของการ

ประกอบการและองคประกอบพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางคอมพิวเตอร 

การจัดทำแผนธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การประยุกตใช

ความรู ทางวิทยาการคอมพิวเตอรเพื ่อเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจ 

กรณีศึกษาการเปนผูประกอบการทางคอมพิวเตอร 

Definition and properties of entrepreneur, type of 

business and basic element of computer business, business plan 

creation, related business laws and applying computer science 

knowledge in business, computer entrepreneurship case study 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4613623 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

Seminar in Computer Science 

การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เปนประโยชน

และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล 

จัดทำรายงาน นำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

4613642 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

Seminar in Computer Science 

การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เปนประโยชน

และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล 

จัดทำรายงาน นำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เพ่ิมหนวยกิต 
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A study and collection of the academic documents and 

research journals that can be useful and correspond with the changes 

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

presentation and discussion in the class. 

A study and collection of the academic documents and 

research journals that can be useful and correspond with the changes 

of the 2 1 st century. Topics include editing, data analysis, report, 

presentation and discussion in the class 

4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

Research Methodology in Computer Science 

ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับการวิจ ัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใชในงานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวขอวิจัย เคาโครงวิจัย 

รายงานการวิจัย บทความวิจัย และการเผยแพรในรูปแบบอื่น ๆ การฝกปฏิบัติ 

และการสอบเคาโครงวิจัย เพ่ือดำเนินงานวิจัยตอไปในรายวิชาวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

Basic knowledge of research in computer science, 

research methodology, statistic for research, techniques in writing 

research topic, research proposal, research reports, research articles 

and other formats of publication, practices, and research proposal 

defense ; to perform research in course of Research  in computer 

science. 

4613741 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

Project in Computer Science I 

ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับโครงงานและการวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร เทคนิคการเลือกหัวขอ การทบทวนวรรณกรรม การคัดลอกผลงาน

ทางวิชาการ การเขียนเคาโครงโครงงาน การนำเสนอและการสอบเคาโครงวิจัย 

รายงานความกาวหนา 

Basic knowledge of project and research in computer 

science, topic selection technique, literature review, plagiarism, 

proposal writing, presentation and research proposal defense, 

progress report 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

เพ่ิมหนวยกิต 
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4613628 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

English for Computer Science 

การอาน การฟง การพูด และการเขียนเชิงวิชาการในสาขาวิชา

คอมพิวเตอร รวมถึงการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การนำเสนอในชั้นเรียน 

และการพูดในที่ประชุมวิชาการ 

Reading, listening, speaking and writing in academic 

contexts of computer field, including communication through  

e-mails, presentations in a class, and conference. academic situations 

and situations related to computer field, including communication 

through e-mails in English and presentations in a class, in a group and 

in a conference. 

 ยกเลิกรายวิชา 

4614625 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 

Project in Computer Science 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613624 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

การทำโครงงานหรือการวิจัยที่ผานการสอบมาแลวในรายวิชาวิธี

วิจัยทางทางวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

Performing of project or research according to the defensive 

research proposal in course of Research methodology in computer 

science under the advisor’s supervision. 

4614745 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 

Project in Computer Science 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4613741 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร1 

Pre-requisite : 4613741 Project in Computer Science I 

การทำโครงงานหรือการวิจัยที่ผานการสอบมาแลวในรายวิชา

โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

Performing of project or research according to the 

defensive project/research proposal in course of Project in Computer 

Science I under the advisor’s supervision 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4612522 ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Hardware and Software 

หลักทฤษฎีของคอมพิวเตอรฮารดแวร และระบบปฏิบัติการเครื่อง

ลูกขาย รวมทั้งอุปกรณชิ้นสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร วิธีแกปญหา ซอม 

และบำรุงรักษา เครื ่องมือในการจัดการอุปกรณเครือขาย องคประกอบของ

เครือขาย และการรักษาความปลอดภัย 

Principle of computer hardware and client operating 

systems, including computer hardware components; 

troubleshooting, repair, and maintenance; management tools; 

networking components and computer security. 

4612541 ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Computer Hardware and Software 

หลักทฤษฎีของคอมพิวเตอรฮารดแวร ชิ้นสวนประกอบภายใน

คอมพิวเตอร วิธีแกปญหาและบำรุงร ักษา การเล ือกซื ้อและการกำหนด

คุณลักษณะครุภัณฑคอมพิวเตอร ซอฟตแวรและการติดตั ้งระบบปฏิบัติการ

เครื่องลูกขาย การเชื่อมตอกับเครือขายและการใชทรัพยากรรวมกันบนระบบ

เครือขาย และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Theory and concepts of computer hardware, computer 

hardware components, basic computer maintenance and 

troubleshooting, specifying appropriate computer hardware 

specifications for different requirements, operating system and 

software installation on client computer, connecting a computer to 

and sharing resources on a computer network , and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

 4612643 การสรางเนื้อหาดิจิทัล 3(2-2-5) 

Digital Content Creation 

ความหมาย หล ักการ แนวค ิด ประเภท องค ประกอบ การ

ออกแบบและการสรางเนื้อหาดิจิทัล เนื้อหาดิจิทัลสำหรับธุรกิจและการศึกษา 

แนวโนมของเนื้อหาดิจิทัลในอนาคต และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

เพ่ิมรายวิชาใหม 
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Definitions, principles, concepts, types, elements, design 

and creation of digital content; digital content for business and 

education, future trends, and related practice 

4613123 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

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. 

4613141 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

Object-Oriented Analysis and Design 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612342 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

 4613140 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

Pre-requisite : 4612342 Object-Oriented Programming 

 4613140 System Analysis and Design 

แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการและวิธีการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

ภาษายูเอ็มแอล การสรางแบบจำลองระบบดวยยูเอ็มแอล ฝกใชเคสทูลในการ

วิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ วิธีการและเทคนิคของการพัฒนาซอฟตแวรเชิง

วัตถุ และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ  

Object-oriented concepts, principles and methods of 

object-oriented analysis and design, Unified Modeling Language 

(UML), creating system model with UML, practicing to use CASE tools 

for object-oriented analysis and design, methods and techniques for 

object-oriented software development, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เพ่ิมรายวิชาที่เรียนผานมากอน 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4613124 การจัดการระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

Network Systems Management 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612424 การสื่อสารขอมูลและเครอืขาย

คอมพิวเตอร 

การออกแบบและเทคนิคการใชงานเครือขาย การสรางเครือขาย

เสมือน การจัดเสนทาง การเขียนกฎควบคุม และการกำหนดไฟรวอลล  

Designs and techniques of network system management; 

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

firewall configuration 

4613142 การจัดการระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

Network Systems Management 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

Pre-requisite : 4612441 Data Communication and Computer 

Network 

การออกแบบและเทคนิคการใชงานเครือขาย การสรางเครือขาย

เสมือน การจัดเสนทาง การเขียนกฎควบคุม โปรโตคอลในการจัดการเครือขาย

อยางงาย และการกำหนดไฟรวอลล และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Designs and techniques of network system management; 

virtual local area network; routing gateway; access control list; Simple 

Network Management Protocol (SNMP) and firewall configuration, 

and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4613125 การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

Operating Systems Management 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613427 ระบบปฏิบัติการ 

หลักการและประเภทของระบบปฏิบัติการ การตั้งคาการเริ่มตน

ระบบ การเตรียมพื้นที่และติดตั ้งใชงานระบบปฏิบัติการ ระบบคลาวด การ

สำรองและกูคืนระบบ การเตรียมระบบความปลอดภัย การตั้งคาระบบปฏิบัติการ

ให ม ีประส ิทธ ิภาพ และการตรวจสอบไฟล บ ันท ึกการเข าถ ึงบร ิการใน

ระบบปฏิบัติการ 

Principle and classification of operation system, operating 

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

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

preparation, tuning performance and management of operating 

systems’s access log. 

 ยกเลิกรายวิชา 

4613223 การทำเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

Data Mining 

หลักการเหมืองขอมูล กระบวนการเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูล

สำหรับการทำเหมืองขอมูล เทคนิคการทำเหมืองขอมูล ไดแก การวิเคราะห

ตะกราตลาดขอมูล การคนหากฎความสัมพันธของขอมูล การแบงประเภทขอมูล 

การแบงกลุมขอมูลและการประยุกตใชงาน 

Data mining concepts, data mining process, data 

preparation for data mining, data mining techniques including market 

4613244 การทำเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

Data Mining 

หลักการเหมืองขอมูล กระบวนการเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูล

สำหรับการทำเหมืองขอมูล เทคนิคการทำเหมืองขอมูล ไดแก การคนหากฎ

ความสัมพันธของขอมูล การจำแนกประเภทขอมูล และการแบงกลุ มขอมูล 

เครื่องมือในการทำเหมืองขอมูล และกรณีศึกษาการประยุกตใชงานการทำเหมือง

ขอมูล 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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basket analysis, mining association rules, data classification, data 

clustering, and data mining applications. 

Data mining concepts, data mining process, data 

preparation for data mining, data mining techniques including mining 

association rules, data classification and data clustering, data mining 

tools and case studies in data mining applications 

4613224 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

Database Management Systems 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613428 ระบบฐานขอมลู 

อ็อบเจกตและการจัดการอ็อบเจกตในระบบฐานขอมูล เทคนิคการ

บริหารฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูลและการประยุกตใชงาน  

Object and object management in database system, 

database administration techniques, database management system 

and applying. 

4613245 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

Database Management Systems 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4613443 ระบบฐานขอมลู 

Pre-requisite : 4613443 Database Systems 

การจัดการผู ใชและการจัดการสิทธิ ์ ดัชนีฐานขอมูล การเขียน

โปรแกรมฐานขอมูลขั้นสูง เทคนิคการบริหารฐานขอมูล การควบคุมภาวะพรอม

กัน การสำรองและการกู ฐานขอมูล ความปลอดภัยระบบฐานขอมูล และ

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Management user and permission management, 

database index, advanced database programming, database 

administration techniques, concurrency control, backup and 

recovery, database security, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4613225 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5) 

Intelligent Systems 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบชาญฉลาด แนวคิดมูลฐานและ

เทคนิคการสรางระบบชาญฉลาด และปญญาประดิษฐ วิธีการในการคนหา การ

4613241 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

Artificial Intelligence 

แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคของระบบชาญฉลาด กลยุทธในการ

คนหาและควบคุม การหาแนวทางแกปญหาที่ตรงตามขอกำหนด การแทนองค

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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แกปญหาโดยการคนหาคำตอบ การประมวลผลโดยสัญลักษณ ระบบผูเชี่ยวชาญ 

การจัดการความไมแนนอนในระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบชาญฉลาดอื่นที่เกี่ยวของ 

เทคนิคการคำนวณชาญฉลาด ตรรกศาสตรคลุมเครือ โครงขายประสาทเทียม 

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมทางคณิตศาสตร ตัวอยางการประยุกตใชงานระบบชาญ

ฉลาดกับงานดานอื่น ๆ 

History and evolution of intelligent systems. 

Fundamental concepts and implementation techniques of intelligent 

systems and artificial intelligence, searching methods, solving 

problems by solution searching, symbolic computation, expert 

systems, uncertainty handling in expert systems, other related 

intelligent systems, computational intelligence techniques, fuzzy 

logic, neural networks, mathematical genetic algorithms, case studies 

of intelligence applications in other fields. 

ความรู  ตรรกะและการอนุมาน การวางแผนเพื ่อแกปญหา การเรียนรู จาก

ตัวอยาง โครงสรางประสาทเทียม การเรียนรูแบบเสริมกำลัง การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติเบ้ืองตน และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Fundamental concepts and techniques of intelligent 

systems and artificial intelligence, search strategies and control, 

constraint satisfaction, knowledge representation, logic and 

inference, planning algorithms, learning from examples, neural 

networks, reinforcement learning, basic natural language processing, 

and related practice 

4613226 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

Computer Graphics 

หลักการดานคอมพิวเตอรกราฟกส ระบบโคออรดิเนตและขั้นตอน

วิธีของเสน การทรานสฟอรม 2 มิติ และ 3 มิติ กลองและฉากรับภาพ รูปทรง

พ้ืนฐาน วัสดุ แสงและเงา พ้ืนผิว และการสรางภาพเคลื่อนไหว 

Principles of computer graphics, coordinate system and line 

algorithms, 2D – 3D Transformations. Camera and projection, basic shapes, 

materials, rendering, texture and animation. 

 ยกเลิกรายวิชา 
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4613227 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

Computer Graphic Design 

หลักทฤษฎี ส ี เส น และภาพ การวาดภาพ การจัดวาง การ

ออกแบบ ชนิดและการจัดการไฟลภาพ กระบวนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การ

ประยุกตใชความรูการผลิตชิ้นงาน การใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการทำงาน

ดานกราฟก 

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. 

4612243 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 

Computer Graphic Design 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร การจัด

องคประกอบภาพ การออกแบบ เทคนิคการยอและขยาย การหมุน การตัดภาพ 

การจัดรูปแบบตัวอักษร ฝกปฏิบัติการสรางภาพและตกแตงภาพ 

Basic knowledge of creating computer image, 

composition, design, compression and expansion techniques, 

rotation, crop, character formatting, practice in image creation and 

decoration 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4613325 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Software Engineering 

แนวค ิด กระบวนการ เทคนิค และเครื ่องม ือทางว ิศวกรรม

ซอฟตแวร การบริหารจัดการโครงการ การออกแบบและสรางแบบจำลอง

ซอฟตแวร การพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การบำรุงรักษาและการ

นำซอฟตแวรไปใช การทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร และ

การประเมินคุณภาพซอฟตแวร  

Concepts, processes, techniques and tools of software 

engineering, project management, software modeling and designing, 

software development; software testing, software maintenance and 

4613240 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Software Engineering 

หลักของวิศวกรรมซอฟตแวร เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟตแวร 

การออกแบบและสรางแบบจำลองซอฟตแวร การวางแผนและเทคนิคการบริหาร

โครงการพัฒนาซอฟตแวร วิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟตแวร 

การทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร การบำรุงรักษาและการ

นำซอฟตแวรไปใช การประเมินคุณภาพซอฟตแวร และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Software engineering principles, software engineering 

tools, software modeling and designing, software planning and 

software project management techniques, object-oriented software 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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deployment, software verification and validation; and software 

quality assurance. 

engineering, software testing, software maintenance and 

deployment, software verification and validation, software quality 

assurance, and related practice 

4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 

Alternative Programming Language 

การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมสมัยใหมหรือภาษา

โปรแกรมที่ตรงกับความตองการของตลาด 

Developing program with new programming language or 

industrial tendency programming language. 

4613344 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 

Alternative Programming Language 

การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมสมัยใหมหรือภาษา

โปรแกรมที่ตรงกับความตองการของตลาด การประยุกตใชเฟรมเวิรกสมัยใหมให

เหมาะสมกับรูปแบบของระบบงาน และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Developing program with new programming language or 

industrial tendency programming language, applying modern 

frameworks to suit the system, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4613429 เทคโนโลยีไรสาย 3(2-2-5) 

Wireless Technology 

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบไรสายและโทรศัพทเคลื่อนที่  

เทคโนโลยีในการสื ่อสารขอมูลแบบไรสาย ระบบเครือขายแบบไรสายและ

เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย การทดลองออกแบบและติดตั้งเครือขายไรสาย การ

ประยุกตใช การสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ การใชเครื่องมือที่เก่ียวของกับการ

วิเคราะหสัญญาณและการตรวจสอบแกไขปญหา อนาคตของเครือขายเทคโนโลยี

ไรสาย 

Principle of wireless and mobile technology, wireless 

communication technology, wireless networks and wireless Local 

4613445 เทคโนโลยีสื่อสารไรสาย 3(2-2-5) 

Wireless Communication Technology 

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบไรสายและโทรศัพทเคลื่อนที่ 

เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย ติดตั้งเครือขายไรสาย การประยุกตใชการสื่อสารไร

สายและเคลื่อนที่ การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหสัญญาณและการ

ตรวจสอบแกไขปญหา และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Principle of wireless and mobile technology, wireless 

Local Area Network, installation of a wireless network, applied 

wireless communications and mobile, instruments related to signal 

analysis and monitoring solutions, and related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลีย่นชื่อวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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Area Network, experimental design and installation of a wireless 

network, applied wireless communications and mobile, instruments 

related to signal analysis and monitoring solutions; and the future of 

wireless networking technology. 

4613430 ความมั่นคงของเครือขาย 3(2-2-5) 

Network Security 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4612424 การสื่อสารขอมูลและเครอืขาย

คอมพิวเตอร 

หลักการเบื้องตนของความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  วิทยาการรหัสลับ  นโยบายเพื่อบริหารจดัการ

ระบบเครือขาย มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวของ การออกแบบระบบเครือขาย 

เครื่องบริการ ใหมีความมั่นคงและปลอดภัย เหมาะสมกับการใชงานในองคกร   

Principle of computer system and network security, 

encryption technologies, network security management, network 

security standard, legal  in computer security, network and service 

design to secure and suitable for organization. 

4613143 ความมั่นคงของเครือขายและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Network and Information Security 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

Pre-requisite : 4612441 Data Communication and Computer 

Network 

หลักการเบื้องตนของความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบคอมพิวเตอร เครือขายและสารสนเทศ ภัยคุกคาม ชองโหว และการโจมตี 

เทคโนโลยีการเขารหัสลับในปจจุบัน นโยบายเพื่อบริหารจัดการระบบเครือขาย 

มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ การออกแบบระบบเครือขายและบริการใหมี

ความมั่นคงและปลอดภัย และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Principle of computer system network and information 

security;  threat, vulnerability, and attack;  current encryption 

technologies, network security management, standards and law in 

computer security, safe network and services design, and related 

practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4613431 การบริหารจัดการระบบยูนิกซเบื้องตน 3(2-2-5) 

Introduction to Unix Systems Administration 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4613427 ระบบปฏิบัติการ 

องคประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ สวนตอประสานและราย

คำสั่ง การบริหารและจัดการระบบ โปรแกรมอิดิเตอรและอรรถประโยชน เซลล

โปรแกรมมิง 

Elements of the Unix operating system, interface and 

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

and shell programming. 

4613446 การบริหารจัดการระบบลินุกซ 3(2-2-5) 

Linux Systems Administration 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4612442 ระบบปฏิบัติการ 

Pre-requisite : 4612442 Operating Systems 

องคประกอบของระบบปฏิบัติการลินุกซ สวนตอประสานและราย

คำสั่ง การบริหารและจัดการระบบ โปรแกรมอิดิเตอรและอรรถประโยชน เชลล

โปรแกรมมิง การติดตั้งเซอรวิส การบริหารจัดการเซอรวิส และปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

Elements of the Linux operating system, interface and 

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

shell programming, service installation, and service management, and 

related practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

 4613247 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและการประยุกตใช 3(2-2-5) 

Cloud Computing and Applications 

พื้นฐานเทคโนโลยีและสถาปตยกรรมกลุมเมฆ แบบจำลองการ 

ใหบริการ การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการซอฟตแวร การใหบริการ

แพลตฟอรม การบริการบนระบบประมวลผล การใหบริการจัดเก็บขอมูล การ

สรางโปรแกรมบนระบบประมวลผล และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Basic technology and cloud architecture, service model, 

infrastructure as a service, software as a service, platform as a service, 

เพ่ิมรายวิชาใหม 
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services on the processing system, data storage service, creating 

programs on the processing system, and related practice 

 4613248 การคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Information Retrieval 

ระบบคนคืนสารสนเทศเชิงขอความและเชิงเว็บเบื้องตน การสราง

ดัชนี แบบจำลองปริภูมิเวคเตอร ระบบคนหาขอมูลบนเว็บ การประเมินผลระบบ

สารสนเทศ การจัดกลุมเอกสาร ระบบแนะนำเบื้องตน และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

Basic text-based and web-based information retrieval 

systems, index construction, vector space model, web search basics, 

evaluation in information retrieval, document clustering, basic 

recommender systems, and related practice 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

 4613249 วิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

Data Science 

บทบาทและความสำคัญของวิทยาการขอมูล ความรู เบื ้องตน

เกี่ยวกับขอมูล สารสนเทศและองคความรู วิธีการรวบรวมขอมูลและการเตรียม

ขอมูลกอนนำไปใชงาน งานพื้นฐานของวิทยาการขอมูล เครื่องจักรเรียนรูแบบมี

ผูสอนเบื้องตน ตัวชี้วัดและเทคนิคในการประเมินผล เครื่องมือและซอฟทแวร

สำหรับเครื ่องจักรเรียนรู  การออกแบบและการวิเคราะหการทดลองของ

เครื่องจักรเรียนรู การแสดงขอมูลดวยภาพเบื้องตน และปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 

เพ่ิมรายวิชาใหม 
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Roles and importance of data science; definition of data, 

information, and knowledge; data collection, cleaning, and 

preprocessing; standard data science tasks; basic supervised learning 

algorithms; evaluation metrics and techniques; machine learning 

tools and packages; design and analysis of machine learning 

experiments; basic data visualization, and related practice 

 4613345 การทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Software Testing 

ความเปนมาของการทดสอบซอฟตแวร วิธีการทดสอบ ระดับการ

ทดสอบ ประเภท เทคนิคและกลยุทธการทดสอบ กระบวนการทดสอบ เครื่องมือ

ที่ใชในการทดสอบ การวัดคุณภาพในการทดสอบซอฟตแวร และปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

History of software testing, testing approach, testing 

levels; testing types, techniques and tactics; testing process, testing 

tools, quality measurement in software testing, and related practice 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

4613629 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร1 3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Science I 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

4613645 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Science 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

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

computer science adjusting to social trends and new technologies. 

Content, which is new knowledge or, is interesting in 

computer science adjusting to social trends and new technologies 

4613630 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร2 3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Science II 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

Content, which is new knowledge or, is interesting in 

computer science adjusting to social trends and new technologies. 

4613646 หัวขอพิเศษดานปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

Special Topics in Artificial Intelligence and Data 

Science 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานประดิษฐ

และวิทยาการขอมูล โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม 

Content, which is new knowledge or, is interesting in 

artificial intelligence and data science adjusting to social trends and 

new technologies 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

4613631 หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร3 2(1-2-3) 

Special Topics in Computer Science III 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

Content, which is new knowledge or, is interesting in 

computer science adjusting to social trends and new technologies. 

4613647 หัวขอพิเศษดานพัฒนาซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Special Topics in Software Development 

เนื้อหาที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานเทคโนโลยี

และเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร โดยปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหสอดคลองกับ

กระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

Content, which is new knowledge or, is interesting in 

software development and tools adjusting to social trends and new 

technologies 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

เพ่ิมหนวยกิต 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4614626 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

2(1-2-3) 

Preparation for Field Experience in Computer Science 

การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

โดยฝ กทักษะที ่ทำให เก ิดความพร อมในการปฏิบ ัต ิงาน การเล ือกสถาน

ประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เปนตน 

Student preparation for field experience and skill training, 

to be well- prepared for work via various activities, including 

employability skills training, institute selection, quality management, 

techniques of report writing and presentation, personality development 

and career qualification improvement and other related topics. 

4613740 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร

 2(1-2-3) 

Preparations for Field Experience in Computer 

Science 

การสรางเสริมความพรอมกอนการออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

การเลือกงานและสถานประกอบการ การเขียนเอกสารแนะนำตัวและสัมภาษณ

งาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธในองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงาน

เปนทีม ปญหาและการแกไขปญหาที่เกิดขึ ้นในการทำงาน การใชเครื่องมือที่

เก่ียวของกับการทำงาน 

Building readiness before field experience, job and 

workplace selection, resume writing and job interview, 

communication and human relations in the organization, personality 

development, team work, problems and problem solving in 

workplace, using work-related tools 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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4614627 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6(540) 

 Field Experience in Computer Science 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4614626 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปน

หนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาในการทำงาน 

การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนำความรู ความสามารถรวบ

ยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between students and 

institutional personnels in government and/ or private sectors.  The 

students learn to solve the problems in workplace, adjust to 

organizational cultures and efficient applications of knowledge and 

skills from the whole curriculum for effective training. 

4614743 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6(540) 

Field Experience in Computer Science 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4613740 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

Pre-requisite : 4613740 Preparations for Field Experience in 

Computer Science 

การฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการ การ

แกปญหาในการทำงาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการนำความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมี

ประสิทธิภาพ 

Collaborative job training between students and 

corporation, solving the problems in workplace, adjust to 

organizational cultures and efficient applications of knowledge and 

skills from the whole curriculum for effective training 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

เพ่ิมเงื่อนไขการลงทะเบียน 
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7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2(90) 

Cooperative Education Preparation 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา 

โดยใหความรูเกี ่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการ

ของสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื ้นฐานใน

การปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ

บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 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. 

4613742 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร

 2(1-2-3) 

Cooperative Education Preparation in Computer 

Science 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการฝกสหกิจศึกษา

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร หลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ และกระบวนการ

ของสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน ความรูพื้นฐานใน

การปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ

บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน 

Activities of student preparation of cooperative 

education in computer science including principle, concepts, 

regulations and processes of cooperative education; job application 

technique, resume building, fundamental in practice, 

communication, human relationship, personal development, quality 

management system in the work place and techniques of 

presentation and report writing 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

Cooperative Education 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

การฝกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั ่วคราว สามารถจัดทำ

รายงาน นำเสนอความกาวหนา และผลสำเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 

เรียนรูการแกปญหาในการทำงาน การปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และการ

นำความรูความสามารถรวบยอดจากการศกึษาตลอดหลักสตูรไปประยุกตใชอยาง

มีประสทิธิภาพ 

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. 

4614744 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 6(640) 

Cooperative Education in Computer Science I 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4613742 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

Pre-requisite : 4613742 Cooperative Education Preparation in 

Computer Science 

การฝกปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการ ผูเรียนได

เรียนรูการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร การทำงานเปนทีม การแกปญหาใน

การทำงาน จัดทำรายงานสิ ่งที ่ไดเร ียนรู และฝกฝนจากสถานประกอบการ 

นำเสนอความกาวหนาของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 

Working as an intern at a technology-related business or 

organization, in which a student will gain practical experience and 

skills in adapting to a business culture, working as a team, problem 

solving in a work setting, effectively making reports from experience 

learned and practiced from the workplace, present progress of 

assigned projects 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระการปรับปรุง 

 4614746 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 6(640) 

Cooperative Education in Computer Science II 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4614744 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 

Pre-requisite : 4614744 Cooperative Education in Computer 

Science I 

การฝกปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการ ผูเรียน

สามารถนำความรู ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป

ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาในสภาวะแวดลอมจริงขององคกร 

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณประกอบโครงงานโดยเช่ือมโยงกับหลักการและทฤษฎี

ทางคอมพิวเตอรพรอมนำเสนอ 

Working as an intern at a technology-related business or 

organization, in which a student will be able to apply knowledge and 

skills learned in classrooms to resolve problems in a work setting, 

complete a project report based on theory and principles in 

computer science and technology, and presenting 

เพ่ิมรายวิชาใหม 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ความสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
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ความสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
 

โครงสรางหลักสูตรอาศัยตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ

หลักสูตร 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2564 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 90 

 2.1 กลุมวิชาแกน 12 12 

- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห   

- คณิตศาสตรดิสครีต   

- สถิติสำหรับนักวทิยาศาสตร   

- วิธีทางการคำนวณเชงิตัวเลขหรือความนาจะเปน   

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 72 78 

2.2.1  บังคบัเรียน   

กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ  3 3 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  6 9 

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  12 12 

กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ 12 12 

กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 3 

กลุมบูรณาการ  7 

กลุมฝกประสบการณวิชาชพีและสหกิจศึกษา  14 

2.2.2  เลือกเรียน  18 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 

รวม 120 126 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ลำดับ

ที ่

รายวิชาใน

มาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1 โครงสรางดิสครีต 

(Discrete 

Structures) 

 Functions, Relations and Sets 

 Graphs and Trees 

 Basic Logic 

 Discrete Probability 

 Proof Techniques 

 Recurrence Relation 

 Basics of Counting 

Generating Function 

4611040 โครงสรางดิสครีต 

2 พื้นฐานการเขียน

โปรแกรม 

(Programming 

Fundamentals) 

 Fundamental Constructs 

 Event Driven Programming 

 Algorithmic Problem Solving 

 Object Oriented 

 Data Structures 

 Foundations Information 

Security 

 Recursion 

 Secure Programming 

4611340 การแกปญหาและการ

โปรแกรมเบื้องตน 

4611341 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4612440 โครงสรางขอมูล 

3 ความซับซอนและ

ขั้นตอนวิธี 

(Algorithms and 

Complexity) 

 Basic Analysis 

 Distributed Algorithms 

 Algorithmic Strategies 

 Basic Computability 

 Fundamental Algorithms 

4612343 ขั้นตอนวิธ ี
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ลำดับ

ที ่

รายวิชาใน

มาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

4 โครงสรางและ

สถาปตยกรรม 

(Architecture 

and 

Organization) 

 Digital Logic 

 Memory Architecture 

 Data Representation 

 Functional Organization 

 Assembly Level Organization 

 Multiprocessing 

4611540 องคประกอบและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4612541 ฮารดแวรและซอฟตแวร

คอมพิวเตอร 

5 ระบบปฏิบัติการ 

(Operating 

Systems) 

 Overview of Operating Systems 

 Scheduling and Dispatch 

 Operating System Principles 

 Memory Management 

 Concurrency 

4612442 ระบบปฏิบัติการ 

4613446 การบริหารจัดการระบบลินุกซ 

6 การประมวลผล

เครือขาย (Net-

Centric 

Computing) 

 Introduction 

 Web Organization 

 Network Security 

 Networked Applications 

4612441 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 

4613142 การจัดการระบบเครือขาย 

4613143 ความมั่นคงของเครือขายและ

สารสนเทศ 

4613247 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ

และการประยุกตใช 

4613445 เทคโนโลยีสื่อสารไรสาย 

7 ภาษาการเขียน

โปรแกรม 

(Programming 

Languages) 

 Overview 

 Virtual Machines 

 Basic Language Translation 

 Abstraction Mechanisms 

 Declarations and Types 

 Object-Oriented Programming 

4612342 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

4613344 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 
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ลำดับ

ที ่

รายวิชาใน

มาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

8 ปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยและ

คอมพิวเตอร 

(Human-

Computer 

Interaction) 

 Foundations 

 Building GUI Interfaces 

4613444 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

และคอมพิวเตอร 

9 กราฟกสและ  

การประมวลผล

ภาพ (Graphics 

and Visual 

Computing) 

 Fundamental Techniques 

 Graphics Systems 

4612243 การออกแบบคอมพิวเตอร

กราฟกส 

 

10 ระบบชาญฉลาด 

(Intelligent 

Systems) 

 Fundamental Issues 

 Knowledge Based Reasoning 

 Basic Search Strategies 

4613241 ปญญาประดิษฐ 

4613244 การทำเหมืองขอมูล 

4613249 วิทยาการขอมูล 

4613646 หัวขอพิเศษดาน

ปญญาประดิษฐและวิทยาการ

ขอมูล 

11 การจัดการ

สารสนเทศ 

(Information 

Management) 

 Information Models 

 Data Modeling 

 Database Systems 

4613140 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 

4613141 การวิเคราะหและออกแบบเชิง

วัตถุ 

4613245 ระบบจัดการฐานขอมูล 

4613248 การคนคนืสารสนเทศ 

4613443 ระบบฐานขอมูล 
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ลำดับ

ที ่

รายวิชาใน

มาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

12 ประเด็นทางสังคม

และวิชาชีพ 

(Social and 

Professional 

Issues) 

 History of Computing 

 Professional Ethics 

 Social Context 

 Risks 

 Analytical Tools 

 Intellectual Property 

4611640 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 

4612641 การเปนผูประกอบการทาง

คอมพิวเตอร 

4613740 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

4613741 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 

4613742 การเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

4614743 การฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

4614744 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 1 

4614745 โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 2 

4614746 สหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 2 

13 วิศวกรรม

ซอฟตแวร 

(Software 

Engineering) 

 Software Design 

 Requirements Specifications 

 Using APIs 

 Software Validations 

 Tools and Environments 

 Software Evolution 

 Software Processes 

 Software Project Management 

4613240 วิศวกรรมซอฟตแวร 

4613345 การทดสอบซอฟตแวร 

4613647 หัวขอพิเศษดานพัฒนา

ซอฟตแวร 
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ลำดับ

ที ่

รายวิชาใน

มาตรฐานคุณวุฒิ 
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

14 ศาสตรเพ่ือการ

คำนวณ 

(Computational 

Science) 

 4612041 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข

สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

4612042 สถิติสำหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

15 รายวิชาที่ไม

สามารถจัดเขา

มาตรฐานคุณวุฒิ 

 4613242 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน

อุปกรณเคลื่อนที่ 

4613246 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

4613642 สัมมนาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

4613644 การโปรแกรมอินเทอรเน็ต

ออฟธิงสเบื้องตน 

4613645 หัวขอพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับท่ี  1  นางสาวยุพดี  อินทสร 

ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย  

ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ

การศึกษา 

คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544 

ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

นัยพินิจ มาตรศร,ี คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญชวย และยุพดี อินทสร. (2562). ระบบจัดการการเดินเรือ

เกาะยาวเซ็นเตอรกรุป.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต

วิจัย ครั้งที่ 10. 21 กุมภาพันธ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต. 9 หนา, DP38-DP46. 

คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, นาเดีย แวนา, สามีเราะห สามะ และยุพดี อินทสร. (2562). 

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคปจจุบัน. รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใตวิจัย ครั้งที่ 10. 21 กุมภาพันธ 2563 วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต. 9 หนา, DP29-DP37.  

ยุพดี อินทสร, พัฒนะ วรรณวิไล, คมกฤช เจริญ, นูรุลนาเดีย เจะฮะ และอารีนัท สาหนิ. (2562). การ

พัฒนาระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10. 12-13 กรกฎาคม 2563 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 13 หนา, 1479-1491.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจรญิ, สกรรจ รอดคลาย และนูรฮัยฟา อาแว. (2562). การพัฒนาระบบชวย

สนับสนุนการตัดสินใจซอมครุภัณฑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฎั

สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม. 12-13 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 9 หนา, 2098-2106. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, นูรีซัน เจะเลาะ และวิกาญดา บุญณะ. (2561). ระบบ

โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตออฟธิงส. รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใตวิจัย ครั้งที่ 9. 22 กุมภาพันธ 2562 วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต. 9 หนา, B61-B69. 
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ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, นลินี อินทมะโน และอาลิฟ สูแว. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเลา 

เกาะหนูเกาะแมว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู และ

ดิจิทัล ครั้งท่ี 4. 24-25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 11 หนา, 411-422. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, โฟมจันทร หมีนหา และวิลาวรรณ แคสนั่น. (2561). 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนือ่ง

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9. 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย

หาดใหญ. 12 หนา, 1655-1666.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, อัลอามีน เงาะสนิ และอามีน มะลี. (2561). แอปพลิเคชันนำทางการ

ทองเท่ียวในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชมุวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำป 2561. 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 8 หนา,  

1196-1203.  

ฮาฟซ ดือเระซอ, เกศินี บุญชวย, ยุพดี อินทสร และสารภี จุลแกว. (2560). การจำแนกความรูสึกจาก

ขอมูลการประเมินผลการสอนของอาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใชเทคนิค

การเรียนรูของเครื่อง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งท่ี 9. 

1-2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล. 6 หนา, 87-92. 

นุรฮัยยาตี อาดำ, สุธิสา สันเตะ, เกศินี บุญชวย และยุพดี อินทสร. (2560). การวิเคราะหความสัมพันธ

ของการจัดการความปลอดภัยของเว็บไซตไทย โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13. 14-15 

ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน.ี 8 หนา, 85-92.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญชวย, สกรรจ รอดคลาย, ซอฟวาน มะลี และอุสมาน ยีมิง. 

(2560). มัลติมีเดียเรื่อง ประวัติศาสตรปตตานีดารุสสาลาม. รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต. 9 หนา, 1331-1339.   

ยุพดี อินทสร, กฤษณวรา รัตนโอภาส, เกศินี บุญชวย, พัชรวิชญ ศรีไสยเพชร และอานนท กาหมอ. 

(2560). แอปพลิเคชันจัดการหองซอมดนตรีออนไลน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏรธานีวิจัย ครั้งที่ 13. 14-15 ธันวาคม 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 9 หนา, 481-489.  
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นูรียะ สะหวัง, นูรุลฮูดา มะเด, ยุพดี อินทสร และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต. (2560). ระบบคดัเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดาน

วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 13-14 กุมภาพันธ 

2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 8 หนา, 353-360.  

ยา สะแม, อนุรักษ สูงใหญ, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ รอดคลาย. (2560). แอนิเมชัน 2 

มิติ เรื่อง การตัดสินใจของนิสรีน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ดาน

วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 13-14 กุมภาพันธ 

2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10 หนา, 427-436. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ รอดคลาย, นัฐพงษ คงปุก และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559).  

สื่อมัลติมีเดียเรื่อง การเรียงลำดับขอมูล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 9. 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  

8 หนา, 1561-1568. 

ประสบการณสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2. วิชาหลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธ ี

4. วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5. วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 

6. วิชากฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

7. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

8. วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

9. วิชาการแกปญหาและการโปรแกรมเบ้ืองตน 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับท่ี 2  นายจักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ

ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ

การศึกษา 

คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549 

ปริญญาตรี บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

อาแอเซาะ ลือโมะ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หลำสุบ และนลินี อินทมะโน. (2562). ระบบประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. รายงานสืบเนื่อง

การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 10. 12 – 13 กรกฎาคม 

2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 14 หนา, 1439-1452. 

อามีเนาะ กาเดย, มารีแย บาราหาแบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต,ิ โชติธรรม ธารรักษ, ดินาถ หลำสุบ และ

นลินี อินทมะโน. (2562). แอปพลิเคชันคนหาหองเชาบริเวณพ้ืนที่ใกลเคยีงสถาบันอุดมศึกษา 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครัง้ที่ 15. 12 – 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธานี. 8 หนา, 153-160. 

อาริตา สาขาหร,ี ฟารีซา วาฮะ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หลำสุบ  และนลินี อินทมะโน. (2562). 

ระบบจองตั๋วรถตูโดยสาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ทักษณิ ครั้งท่ี 29. 9 – 10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา. 8 หนา, 

1448-1455. 

ปรีชญา ดวงสา, ลักขณา ศรีจันทร, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และดินาถ หลำสุบ. (2562). 

ระบบสารสนเทศชุมนุมนักเรียน กรณศึีกษา : โรงเรียนบานนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขาย

ภาคใต ครั้งที่ 4. 7 – 8 กุมภาพันธ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 9 หนา, 1172-1180. 
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ชญานีตั้งแกวเฉลิมวงศ, ณัฐพล ทับทิม, จักสิทธิ์โอฬาริกชาติ, นลินีอินทมะโน และดินาถ หลำสุบ. 

(2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "รักษปาไมเทากับรักษโลก". รายงานสืบเนื่องการประชุม

หาดใหญวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 9. 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

มหาวทิยาลัยหาดใหญ. 11 หนา,1621-1631. 

รัชชานนท ทองเรือง, สุนิสา ชาวสวน, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และดินาถ หลำสุบ. 

(2560). ระบบจัดเก็บคาน้ำประปาหมูบาน : กรณีศึกษาบานทุงใหญ. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13. 14 – 15 

ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน.ี 8 หนา, 223-230. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลำสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การพยากรณ

ผลสัมฤทธทางการเรียนจากขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาดวยเทคนิคเนอีฟเบย. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งท่ี 13. 

14 – 15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 8 หนา, 205-212. 

แวการิม สาเล็ง, อิรฟาน ยูโซะ, ดินาถ หลำสุบ, นลินี อินทมะโน และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2560). 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10.  

14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 10 หนา, 1395-1404. 

ชาริฟ หลีมะพรรณ, อายูบ สาและ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หลำสุบ และนลินี อินทมะโน. (2560).  

แอปพลิเคชันนำทางไปยังคลินิกในอำเภอเมืองสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต. 10 หนา, 1257-1266. 

ทนงศักดิ์ ลุยลาภ, ปราโมทย ทับยัง, ภาณุกร ภูริปญญานันท, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, นลินี อินทมะโน 

และดินาถ หลำสุบ. (2560). เกมคิดคิดบนแอนดรอยด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 9. 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 10 หนา.  

1525-1534. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลาสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การทำนาย

สถานภาพนักศกึษา ระดับปริญญาตรี ดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 9.  

31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 11 หนา, 1476-1486. 

  



มคอ.2 218 

 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลําสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูรปิญญานันท และพัฒนะ วรรณวิไล. 

(2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํานายสถานภาพนักศึกษาดวยเทคนิคดาตา 

ไมนนิง. รายงานสืบเนื่องการประชมุวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27  

ประจําป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

ครั้งที่ 3. 3 – 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา. 8 หนา, 565-572. 

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

that Affect their Use in Electronic Learning Course. Proceeding of The 1st 

International Conference on Electronics, Electrical Engineering, Computer 

Science : Innovation and Convergence (EEECS 2016). January 20-22, 2016, 

Phuket, Thailand. 

ประสบการณสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาระบบปฏิบัติการ 

2. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

3. วิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

4. วิชาความปลอดภัยของเครือขาย 

5. วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

6. วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

7. วิชาการโปรแกรมข้ันสูง 

8. วิชาขั้นตอนวิธ ี

9. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

10. วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

11. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

12. วิชาโปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ 

13. วิชาการคิดในยุคดจิิทัล 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับท่ี 3  นายโชติธรรม ธารรักษ 

ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ

การศึกษา 

คุณวุฒ ิ- สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549 

ปริญญาตรี วท.บ.คณติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

โชติธรรม ธารรักษ และดินาถ หลำสุบ. (2563). แบบจำลองทางคณติศาสตรประมาณคาประสิทธิภาพ

การกระจายภาระงานแบบราวนดโรบินบน MariaDB Galera Cluster Single Board. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30.  

30 พฤษภาคม 2563 แบบออนไลน. 8 หนา, 1424-1431. 

โชติธรรม ธารรักษ. (2562). ศึกษาเปรียบเทียบรายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB Galera 

Clusterระหวางการกระจายภาระงานดวย HAProxy และ Pen.รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. 9-10 พฤษภาคม 2562  โรงแรมสยาม

ออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. 8 หนา, 1426-1433. 

โชติธรรม ธารรักษ และดินาถ หลำสุบ. (2562). การเพ่ิมประสิทฺธิภาพฐานขอมูล MariaDB ดวยการ

กระจายภาระงาน Galera Cluster. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 29. 9-10 พฤษภาคม 2562  โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา. 8 หนา, 1434-1441. 

โชติธรรม ธารรักษ. (2561). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการเว็บระหวาง HAProxy และ 

NGINX บนเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี โดยการกระจายภาระงานแบบราวนดโรบิน. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28. 8 – 9 พฤษภาคม 

2561 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 8 หนา, 204-210. 
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Tongkaw, S., Thanrak, C, and Olarikachat, J. (2016). Using Multi-view to Identify Factors 

that Affect their Use in Electronic Learning Course. Proceeding of The 1st 

International Conference on Electronics, Electrical Engineering, Computer 

Science : Innovation and Convergence (EEECS 2016). January 20-22, 2016, 

Phuket, Thailand. 

 

ประสบการณการสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาโครงสรางดิสครีต 

2. วิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

3. วิชาวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

4. วิชาความมั่นคงของเครือขาย 

5. วิชาการบริหารจัดการระบบยูนิกซเบื้องตน 

6. วิชาสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

7. วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

8. วิชาโปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับท่ี 4  นายกฤษณวรา รัตนโอภาส 

ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ

การศึกษา 

คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549 

ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545 

ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

ธนาวัฒน รังสิมันตุชาต,ิ กานตพิชชา โฉมงาม, กฤษณวรา รัตนโอภาส และพิกุล สมจิตต. (2562). 

ชุดคำสั่ง SQL สรางเสนแนวโนม Linear Regression บนฐานขอมูล MariaDB, รายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ครั้งที่ 3, 18-19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย

พระนครศรีอยุธยา หันตา. 8 หนา, 358-365. 

มุฑิตา ภูรังไหม, ฐิติยา ใบมะหาด, กูรุสดี  กูสกุล, ซัฮรุล บาฮาโซะ, กฤษณวรา รัตนโอภาส  

และยุพดี อินทสร. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพฐานขอมูล MySQL บน Docker 

Containers กับ ระบบไฟล BtrFS ดวยภาระงาน TPC-C, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4. 30-31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมทินิดี  

จังหวัดระนอง. 7 หนา, 33-39. 

เสาวลักษณ  ยีละง,ู กุลจิรา เทพวารินทร, กฤษณวรา รัตนโอภาส, สุภาวดี มากอน และพิกุล สมจิตต 

(2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฐานขอมูล MariaDB ดวย Disk I/O Scheduler 

บน Docker Container, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST 

ครั้งที่ 4. 30-31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง. 6 หนา, 40-45. 

เสาวลักษณ  ยีละง,ู กุลจิรา เทพวารินทร, กฤษณวรา รัตนโอภาส, สุภาวดี มากอน และพิกุล สมจิตต 

(2562). ระบบตรวจสอบอุปกรณเครือขายประเภท Switching HUB ดวยโปรแกรมประยุกต

ไลน, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4.  

30-31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง. 8 หนา, 18-25. 
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ธีรศักดิ์ ยนจำรูญ, โนรซาฮีระห, กามะ กฤษณวรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแกว (2561).  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บไซต SSL แบงภาระสมดุลแบบกระจายระหวางโครงสราง 

SSL-offload และ SSL-passthrough, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 11. 20 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  

10 หนา, 537-546. 

นูรุลอีมาน เบ็งบูงอ, ฮัสมะ เระดุมหล,ี กฤษณวรา รัตนโอภาส และยุพดี อินทสร (2561). การจําแนก 

โพสตเกมโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล : กรณีศึกษาการโพสตบนเฟสบุค, รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11. 20 ธันวาคม 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หนา, 547-555. 

Rattanaopas, K., Kaewkeerat, S. & Chuchuen, Y., (2017). A Comparison of ORC-Compress 

Performance with Big Data Workload on Virtualization. Applied Mechanics and 

Materials, 855, 6 pages, 153-158. Inspec 

Rattanaopas, K. & Boonchuay, K. (2017). A High Performance Network Virtualization 

Architecture with Bandwidth Guarantees. Proceedings of International 

Electrical Engineering Congress 2017, 8-10 March 2017 Pattaya. 4 page,  

419-422. 

Rattanaopas, K. & Kaewkeeree, S. (2017). Improving Hadoop MapReduce Performance 

with Data Compression: A Study using Wordcount Job. Proceedings of 2017 

International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology, 27-30 June 2017 

Phuket. 4 page. 572-575. 

Rattanaopas, K. (2017). A Performance Comparison of Apache Tez and MapReduce with 

Data Compression on Hadoop Cluster. Proceedings of The 14th 

International Joint Conference on Computer Science and Software 

Engineering, 12-14 July 2017  Nakhon Si Thammarat. 4 page, 1-4. 

 

ประสบการณสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

2. วิชาภาษาโปรแกรมทางเลือก 

3. วิชาโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี

4. วิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 
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5. วิชาการวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี 

6. วิชาการจัดการระบบเครือขาย 

7. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

8. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

9. วิชาการจัดการระบบปฏิบัติการ 

10. วิชาการทำเหมืองขอมูล 

11. วิชาการจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับท่ี  5  นางสาวสารภี  จุลแกว 

ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  

ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับ

การศึกษา 

คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548 

ปริญญาตรี ศศ.บ.นิเทศศาสตร  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน ี 2540 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

กูรุสดี กูสกุล, ซัฮรุล บาฮาโซะ, กฤษณวรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแกว. (2562). การทดสอบเว็บไซต

อัตโนมัติดวย Robot Framework และ Selenium2Library กรณีศกึษา : งานประชุม

วิชาการเครือขายดานวิทยาศาสตรภาคใตครั้งท่ี 4. รายงานสืบเนื่องการประชุมการประชุม

วิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต 

ครั้งที่ 5. 6-7 กุมภาพันธ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช. 12 หนา, 625-636. 

สารภี จุลแกว, จิรฐัติกาล ปราณเกิด, ศตวรรษ ปยะพงษ และเกศินี บุญชวย. (2562). ระบบจัดระเบียบ

การจอดยานพาหนะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่อง 

การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 15.  

12-13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน.ี 14 หนา, 185-198.       

กันตธมน สุขกระจาง, ธนะรัตน รัตนกูล, พุฒธิธร ตุกเตียน และสารภี จุลแกว. (2561). ปจจัยในการ

เลือกทำเลที่ตั้งปมแอลพีจีในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธีการวิเคราะหเชิงลำดับ

ชั้น. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการชาติประจำป 2561. 11-13 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม. 6 หนา, 459-465. 

ธีรศักดิ์ ยนจำรูญ, โนรซาฮีระห กามะ, กฤษณวรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแกว (2561).  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บไซต SSL แบงภาระสมดุลแบบกระจายระหวางโครงสราง 

SSL-offload และ SSL-passthrough. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 11. 20 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  

10 หนา, 537-546. 
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สำลียะห หมะหล,ี นูรฟาตีมีย ดอเลาะ, กฤษณวรา รัตนโอภาส และสารภี  จุลแกว. (2560). พฤติกรรม

การใชโซเชียลมีเดียผานอุปกรณเคลื่อนที่สวนบุคคลบนเครือขายไรสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชมุระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัย” ครั้งที่ 9.  

31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช. 5 หนา, 183-187. 

ฮาฟซ ดือเระซอ, เกศินี บุญชวย, ยุพดี อินทสร และสารภี จุลแกว (2560). การจำแนกความรูสึกจาก

ขอมูลการประเมินผลการสอนของอาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยใชเทคนิค

การเรียนรูของเครื่อง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งท่ี 9. 

1-2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม. 6 หนา, 87-92. 

พัทธธีรา ไชยรัตน, ไสฝะ เหมเภอ, กฤษณวรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแกว (2560). การควบคุม

คุณภาพของเครือขายสำหรับ Docker Container. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information 

Technology: NCIT) ครั้งท่ี 9. 1-2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา จ.นครปฐม. 7 หนา, 127-132. 

ราเชน หมัดอาดั้ม, กิตติศักดิ์ บ็ญดูสะ, กฤษณวรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแกว (2560).  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของข้ันตอนการแบงภาระงานสมดุลท่ีมีการควบคุมน้ำหนักของ

เว็บไซตดวยโปรแกรม HAproxy. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST 

ครั้งที่ 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

จ.ชุมพร. 8 หนา, 612-620. 
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