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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร   : 25521641103047 
ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
      นวัตกรรมดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Science Program in Information Technology 
   and Digital Innovation                      

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 
          ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 
          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Information Technology and Digital  
      Innovation) 
          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Sc. (Information Technology and Digital Innovation)   
 
3. วิชาเอก              

- ไม่มี - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร              
          ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร              
          5.1 รูปแบบ 
                เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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          5.2 ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
                การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
          5.4 การรับเข้าศึกษา 
                รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
          5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ 
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
          5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพียง
สาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร              
           หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 
 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 

           ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
               ในการประชุมครั้งที ่5/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
           ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      
               ในการประชุมครั้งที ่6/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน              
          หลักสูตรได้รับการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี     
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 นวัตกรดิจิทัลสมัยใหม่ (Digital Innovator) 
8.2 นักพัฒนาโปรแกรม (Software Developer) 
8.3 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 
8.4 นักพัฒนาเว็บไซต์และโมบาย (Web and Mobile Programmer) 
8.5 นักทดสอบระบบ (Software Tester) 
8.6 นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)  
8.7 นักพัฒนามัลติมีเดียและเกม (Multimedia and Game Developer) 
8.8 ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย (Network Administrator) 
8.9 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Entrepreneur) 

 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร              
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณ 
วุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
1 นางศศลักษณ์ ทองขาว 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

Information 
Systems 

The University of 
Manchester, UK 

2554 
 

M.Sc. 
 
 

Intelligent 
Knowledge-Based   
Systems 

University Utara, 
Malaysia 
 

2545 
 
 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2541 

2 นางนลนิี อินทมะโน 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

 

   

มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยั 
หอการค้าไทย 

2548
2539 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณ 
วุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
3 นางสาวดนิาถ หล าสุบ 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2550 
 

สศ.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 

มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

2546 

4 นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2550 
 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สถาบนัราชภัฏสงขลา 2541 

5 นายเสรี ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2549 
 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สถาบนัราชภัฏสงขลา 2542 
 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน          
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร          

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ครบก าหนดการปรับปรุง

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ  โดย
มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงการเตรียมพร้อม
ด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงว ัย โดยเฉพาะก าลังคนด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต โดยด าเนินการตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ที ่มุ ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 
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4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เน้นการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่
เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ได้แก่ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนา
มัลติมีเดียและเกม ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย เป็นต้น รวมถึงพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อันสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปัจจุบัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
               จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นั ้น ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนเป็นส าคัญและยังมุ่งวางรากฐานให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นศาสตร์หนึ ่งที ่มีความส าคัญอย่างยิ ่งในก ารพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 การพัฒนาหลักสูตรจะค านึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพ สามารถน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน          
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล และรองรับการแข่งขันทางอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
ทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการหรือวิธีการที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการท างานด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสู่ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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  จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีต่อการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑ ิต สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศและนว ัตกรรมด ิจ ิท ัล ฉบ ับปร ับปร ุง พ.ศ.  2564                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1) จากกลุ่มผู้ใช้
บัณฑิต จ านวน 15 คน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 4.56 ± 0.58 (ระดับมากที่สุด) รองลงมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา คือ มีค่า
เท่ากับ 4.36 ± 0.75 (ระดับมาก) ด้านความรู้ ค่าเท่ากับ 4.25 ± 0.70 (ระดับมาก) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 4.25 ± 0.69 (ระดับมาก) และด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 4.24 ± 0.66 (ระดับมาก) 
ตามล าดับ ด้านทักษะหรือสมรรถนะที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่จะต้องพัฒนาให้  
เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่าสมรรถนะอันดับแรก คือ ด้านการใช้ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน 4.20 ± 0.70 
(ระดับมาก) รองลงมาคือ ด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อการท างาน 4.16 ± 0.64 (ระดับมาก) และด้านการ
สื่อสาร 4.16 ± 0.73 (ระดับมาก) 2) จากกลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน พบว่า 
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิมีความต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่า
เท่ากับ 4.60 ±0.60 (ระดับมากที่สุด) รองลงมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา คือ มีค่าเท่ากับ 4.38 ± 0.68 
(ระดับมาก) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี คือ มีค่าเท่ากับ 4.38 ± 
0.54 (ระดับมาก) ด้านความรู้ ค่าเท่ากับ 4.35± 0.64 (ระดับมาก) และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 4.29± 0.66 (ระดับมาก) ตามล าดับ ด้านทักษะหรือสมรรถนะที่
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนพบว่านักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมคีวามต้องการทักษะและสมรรถนะอันดับแรก คือ ด้านการใช้ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน 
4.54 ± 0.51 (ระดับมากที่สุด) รองลงมาคือ ด้านการสื่อสาร 4.49 ± 0.63 (ระดับมาก) และด้านการใช้
ดิจิทัลเพื่อการท างาน 4.43 ± 0.55 (ระดับมาก) ประเด็นของคุณสมบัติหรือความรู้พื้นฐานที่ควรมีของ  
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีความรู้พื้นฐานด้าน
การบริหารฐานข้อมูล ด้วยหลักคือ ฐานข้อมูลเป็นวัตถุดิบของสารสนเทศ เพื่อส่งต่อไปประยุกต์เป็น
นวัตกรรม ประกอบกับฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายในรูปแบบของข้อมูล และ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลาดเวลา การบริหารฐานข้อมูลโดยเฉพาะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data จึงควร
เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาในสาขาวิชานี้ ประเด็นของการออกแบบหลักสูตรการจัดโครงสร้าง
หลักสูตร (วิชาบังคับ วิชาเลือก ฯลฯ) นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการปรับ
ลดวิชาแกนกลาง และเพิ่มวิชาเอกให้มากขึ้น และเพิ่มการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ตั้งแต่
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ชั ้นปีที่ 3 และ 4 เพื ่อเพิ ่มแนวคิดของนักศึกษา รวมถึงเน้น Workshop และ การท างานในสถาน
ประกอบการจริง (สหกิจศึกษา) ให้มากยิ่งขึ้น 3) จากกลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 15 คน พบว่า ศิษย์เก่ามี
ความต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 4.49 ±0.53 (ระดับมาก) 
รองลงมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา คือ มีค่าเท่ากับ 4.40 ± 0.50 (ระดับมาก) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 4.39 ± 0.53 (ระดับมาก) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ค่าเท่ากับ 4.38 ± 0.53 (ระดับมาก) และด้านความรู้ มีค่า
เท่ากับ 4.31 ± 0.54 (ระดับมาก) ตามล าดับ ประเด็นของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้มาก คือ การผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย ระบบฐานข้อมูล รายวิชาที่เก่ียวกับการเขียนโค้ดหรือฐานข้อมูล การพัฒนา Application บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนวิชาที่น าไปใช้ได้น้อย คือ 
โครงสร้างข้อมูล หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
รายวิชาที่ควรถอนออก คือ รายวิชาทางคณิตศาสตร์ ส่วนรายวิชาที่ควรเพิ่ม คือ รายวิชาทางธุรกิจ 
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการพัฒนาเกม และ 4) จากกลุ่มศิษย์ปัจจุบัน จ านวน 53 คน 
พบว่า ศิษย์ปัจจุบันมีความต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 4.42 
±0.62 (ระดับมาก) รองลงมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา คือ มีค่าเท่ากับ 4.41 ± 0.57 (ระดับมาก) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ค่าเท่ากับ 4.33 ± 0.63 (ระดับมาก) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 4.30 ± 0.67 (ระดับมาก) และ
ด้านความรู้ มีค่าเท่ากับ 4.30 ± 0.61 (ระดับมาก) ตามล าดับ ประเด็นความเหมาะสมของโครงสร้าง
รายวิชาที่จัดให้ศึกษา และข้อควรปรับปรุงของเนื้อหา/รายวิชา พบว่า มีสองความคิดเห็น คือ เหมาะสม
และไม่เหมาะสม ดังนี้ โครงสร้างรายวิชาที่จัดให้ศึกษามีความเหมาะสม เพราะแต่ละรายวิชามีความ
ทันสมัย แต่ควรปรับลดเนื้อหารายวิชาทางคณิตศาสตร์ เพิ่มเนื้อหารายวิชาทางวิทยาการจัดการ และ
เพ่ิมเนื้อหาในรายวิชาเฉพาะด้านให้มากข้ึนโดยการปรับลดวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เรียนในรายวิชาเฉพาะด้านให้มากขึ้นเพื่อความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ประเด็นความเหมาะสมของ
การจัดล าดับรายวิชาในแต่ละภาคการเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2559 พบว่า มีสองความคิดเห็น คือ เหมาะสมและไม่เหมาะสม ดังนี้ การจัดล าดับ
รายวิชา ในแต่ละภาคการเรียน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
2559 มีความเหมาะสม เพราะเริ่มจากพื้นฐานแล้วไต่ระดับความยากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ควรจะเพิ่มวิชา
ให้หลากหลายและทันสมัยกับการใช้งานในองค์กร ไม่มีความเหมาะสม เพราะมีรายวิชาให้เลือกน้อย 
เช่น รายวิชามัลติมีเดีย กราฟิก และการออกแบบ และมีการเรียนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปเยอะ
เกินไปซึ่งความรู้บางรายวิชาไม่ได้น าไปใช้ในสาขาอาชีพ ประเด็นของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้มาก คือ 
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การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนา Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโค้ด
หรือฐานข้อมูล สัมมนาทางเทคโนโลยี การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมเชิงวัตถุ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจดิจิทัล การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยีเว็บ การสร้างความเชื่อมโยง 2 
มิติ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ภาษา
โปรแกรมสมัยใหม่ แฟลตฟอร์มเทคโนโลยี ภาษา C# ฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์    
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ส่วนวิชาที่น าไปใช้ได้น้อย 
คือ โครงสร้างข้อมูล โปรแกรมเชิงวัตถุ ธุรกิจดิจิทัล หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน          
  การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 
  พันธกิจข้อที่ 1 จัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มี
คุณภาพและคุณธรรม ซึ่งการเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรใน
ท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว 
หลักสูตรยังมุ่งเน้นการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกไปในรายวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมออกสู่สังคม 
  พันธกิจข้อที่ 2 บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
บนฐานของการมีส่วนร่วม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง 
  พันธกิจข้อที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู ้ ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน  
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13. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของมหาวิทยาลัย          
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มี 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 
 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน          
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได้ตาม

ความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี 
13.3 การบริหารจัดการ          

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนจากคณะอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา ในการพิจารณารายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ในการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานในด้านการพัฒนาก าลังคนให้มีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป          

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
      เชี่ยวชาญเทคโนโลยี จรรยาบรรณดี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
      เป็นศาสตร์ที ่ให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้ ครอบคลุมเนื ้อหาด้านโครงสร้างพื ้นฐานของระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เทคโนโลยีเว็บ และวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ เน้นให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ มีทักษะชีวิต และกระบวนการคิดอย่าง      
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เกิดความช านาญการในวิชาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการท าโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร          
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
1.3.2 เพื ่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู ้ไปใช้สนับสนุนในงานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานความรู้ในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทักษะชีวิตในวิชาชีพ       

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี  
สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2552 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาครัฐบาล เอกชน และ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความคิดเห็น 
ค าแนะน า จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่า 

2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการภาครัฐบาล
และเอกชน 

3. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างาน
ของบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับ
ดี 

3. การส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลที่
เน้นการพัฒนาการของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

1. จ ัดก ิ จกรรมอบรมเพ ิ ่ ม พูน
ทักษะแก่อาจารย์ผู้สอน 

2. ผลความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

4. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมทางวิชาการ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของทาง
คณะ 

4. การพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ 
ตามผลการเรยีนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ    
ระดับปริญญาตรี  

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. โครงการการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อาจารย์ที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะทั้ง 5 ด้าน 

5. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน บริการวิชาการ และ
การวิจัย 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอกและการวิจัย 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

2. จ านวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ ในดุลยพินิจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว ่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ    

ปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร          
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1  ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา  
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า / 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่
ในมหาวิทยาลัย  

- จัดโครงการหรือกิจกรรมการปฐมนิเทศทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 

- จัดกิจกรรมเสริมและให้การแนะน าโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ความรู้พื้นฐานและทัศนคติทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

จัดโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยด าเนินงานร่วมกับคณะ
เพ่ือปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2  80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3   80 80 80 

ชั้นปีที่ 4    80 80 
รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    80 80 
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 2.6 งบประมาณ          
  1) ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1.  งบประมาณเงินรายได้      
 - ค่า FTES ต่อป ี 40.67 100.00 180.00 200.00 200.00 
 - ค่าหัวจริงต่อเทอม 1,491.67 1,595.83 1,698.15 1,604.86 1,604.86 
 - จ านวนนักศึกษา ป.ตรี 
  (คน) 

80 160 240 320 320 

รวม 119,333.33 255,333.33 407,555.56 513,555.56 513,555.56 

2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

  - จ านวนนักศึกษา ป.ตรี 
  (คน) 

80 160 240 320 320 

รวม 240,000.00 480,000.00 720,000.00 960,000.00 960,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 359,333.33 735,333.33 1,127,555.56 1,473,555.56 1,473,555.56 

 
 2) ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 รุ่น 7,200,000 บาท  ประมาณ
การค่าใช้จ่ายตัวหัวต่อปี 22,500 บาท 
   

 2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบ

โอนผลการเรียน พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ข) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน          
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า          120 หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
      บังคับเรียน          9 หน่วยกิต 
      เลือกเรียน             ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
      บังคับเรียน            3 หน่วยกิต 
      เลือกเรียน              ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต  
      บังคับเรียน            3 หน่วยกิต 
      เลือกเรียน              ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  
      บังคับเรียน            3 หน่วยกิต 
      เลือกเรียน              ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       84 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน          9 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า    75 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน                60 หน่วยกิต 

    เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
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   3.1.3  รายวิชา  
     1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า          12 หน่วยกิต 
      บังคับเรียน          9 หน่วยกิต 
   GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป       3(3-0-6) 
     English Adventures 
   GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน       3(3-0-6) 
     English for  Dream Achievement  
   GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
     Arts of using Thai language 
              เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESL104  เฮฮาภาษามาเลย์       3(3-0-6) 
      Malay Language Fun 
   GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย      3(3-0-6) 
       Hello Indonesia Language 
   GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุ่น         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  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
       บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
   GESH201 ทักษะชีวิต        3(2-2-5) 
      Life skills 
      เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESH202 ปรัชญาและศาสนา       3(3-0-6) 
      Philosophy and Religions 
   GESH203 มนุษย์กับความงาม       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 ทางไซเบอร์       3(2-2-5) 
      Cyber Security and Confidentiality   
   GESH208  นวัตกรรมท าเองได้        3(2-2-5) 
      Do it yourself Innovations  
   GESH209  วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่    3(3-0-6) 
      Local Culture and Modern Identity 
 
     1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต 
           บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
   GESS301  การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่     3(3-0-6) 
       Living in Modern Society 
           เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESS302    ท้องถิ่นของเรา       3(3-0-6) 
        Our Local 
   GESS303   อาเซียนร่วมใจ       3(3-0-6) 
        ASEAN Together 
   GESS304   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน      3(2-2-5) 

     The King’s Philosophy for Sustainable 
      Development 
GESS305   เจ้าสัวน้อย        3(3-0-6) 
      Young Entrepreneurship 
GESS306   กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี    3(3-0-6) 
      Laws and Creating Good Citizenship 
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     1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                   ไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 
           บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
   GESC401   การคิดในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
        Thinking in The Digital Age 
           เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESC402   โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ    3(2-2-5) 
        Office Automations 
   GESC403   ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
        Modern Lifestyle and Environment  
   GESC404   สุขภาพทันยุค       3(2-2-5) 
        Modern Health 
   GESC405    นักค้นคว้าข้อมูล        3(2-2-5)
           Information Explorers 
   GESC406   รู้ทันโลก        3(2-2-5) 
        World Knowledge 
   GESC407   นวัตกรรมการเกษตร      3(2-2-5) 
        Agriculture Innovation 
   GESC408    การจัดการธุรกิจออนไลน์      3(2-2-5) 
        Online Business Management 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        84  หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาแกน              9  หน่วยกิต           
 4661131  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล             3(2-2-5) 

 Fundamentals of Information Technology  
  and Digital Innovation 

 4661231 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
Mathematics and Statistics for Information  
Technology 
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 4661331  แนวคิดและการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
Creative Thinking and Problem Solving in  
Computer 
 

 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า            75 หน่วยกิต 
            บังคับเรียน                    60 หน่วยกิต 
    จากกลุ่มต่อไปนี้ 
        1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ         10 หน่วยกิต 

4662132 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   3(2-2-5)                             
 Information System Analysis and Design 
4662133 นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง       3(2-2-5) 
 Process Innovation and Change Management 
4663134 เถ้าแก่น้อยไอที       3(2-2-5) 
 IT Young Entrepreneurship 
4663135 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1(0-3-2) 

Seminar in Information Technology and Digital  
Innovation 
 

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์           18 หน่วยกิต 
4661232 พ้ืนฐานการเล่าเรื่องและการสร้างสื่อดิจิทัล     3(2-2-5) 

Fundamentals of Storytelling and Digital  
Content Creator 

4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                          3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design  
4662234 ระบบฐานข้อมูล                 3(2-2-5) 
 Database System 
4663235 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)  
 Human-Computer Interaction 
4663236  วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น         3(2-2-5) 
 Basic for Data Science 
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4663237  อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
 Internet of Things 

 

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์         12 หน่วยกติ 
4661332 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 
 Computer Programming 
4662333 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                               3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
4662334 เทคโนโลยีเว็บและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน   3(2-2-5) 
 Web Technology and Web Application  
 Development 
4663335 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์     3(2-2-5)
 Software Quality Management 
 

 4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ           6 หน่วยกิต 
4662431 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผล  3(2-2-5) 
 แบบคลาวด์  
 Computer Network and Cloud Computing 
4662432 การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Network Management 
 

     5) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   14 หน่วยกิต 
      น ักศ ึกษาต ้องเล ื อกเร ี ยนรายว ิชา ในแผนการเร ี ยนที่  1                
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 14 หน่วยกิต หรือ แผนการเรียนที่ 2 สหกิจศึกษา 
จ านวน 14 หน่วยกิต เลือกแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึ่งต่อไปนี้ 
 

แบบที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4663531     โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 3(0-6-3) 
 Project in Information Technology and Digital Innovation I 
4663532  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง    2(1-2-3) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

Preparation Field for Experience in  
Information Technology and Digital Innovation 
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4664534  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
 ดิจิทัล        6(540) 
 Field  Experience in Information Technology and Digital 
 Innovation 
4664535 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 3(0-6-3) 
         Project in Information Technology and Digital Innovation II 
 
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา 
4663533 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 นวัตกรรมดิจิทัล       2(1-2-3) 

 Cooperative Education Preparation in  
  Information Technology and Digital Innovation 

4664536 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1  6(640) 
 Cooperative Education in Information Technology and Digital 
 Innovation I 
4664537 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2  6(640) 
 Cooperative Education in Information Technology and Digital 
 Innovation II 

 
  เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า          15 หน่วยกิต 

  เลือกเรียนจากกลุ่ม ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
1) กลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
4663336 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 
4663337  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  3(2-2-5) 

Web Application Development with  
Software Packages 

4663338 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโซเชียล       3(2-2-5) 
 Social Media Content Analytics  
4663339  การโปรแกรมสมัยใหม่              3(2-2-5) 
 Modern Programming 
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4663340  การเขียนโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
 Programming to Database Management Systems 
4663341  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
 Object-Oriented Analysis and Design 
 
2) กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4663433  กรณีศึกษานวัตกรรมสารสนเทศด้านเครือข่าย   3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์       

Case Study in Information Innovation in  
Computer Network and Artificial Intelligence  

4663434  เทคโนโลยีไร้สาย       3(2-2-5) 
 Wireless Technology  
4663435  แพลตฟอร์มเทคโนโลยี       3(2-2-5) 
 Platform Technologies  
4663436  การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Information Security Management 
 

3) กลุ่มมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
4663001  การสร้างสื่อแอนิเมชัน      3(2-2-5) 
 Animation Creation  
4663002 การออกแบบและพัฒนาเกม      3(2-2-5) 
 Game Design and Development 
4663003  วิดีโอและเสียงส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 
 Video and Sound for Multimedia Technology 

  4663004  การพัฒนาเกมขั้นสูง      3(2-2-5) 
 Advanced Game Development 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จของหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร  
 รหัสประจ ารายวิชาประกอบด้วย 7 หลัก มีความหมายดังนี้  
 รหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 รหัสตัวที่ 4          หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 
   รหัสตัวที่ 5          หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
 รหัสตัวที่ 6, 7  หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง  
     
 
    
 
 
 
 
 
  

 
เลขรหัสตัวที่ 5  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ ดังนี้ 
    0  กลุ่มวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มวิชาใดได้ 466-0-- 
    1  กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ   466-1-- 
    2  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์    466-2-- 
    3  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   466-3-- 
    4  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ    466-4-- 
    5  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 466-5-- 
 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
  ตัวอย่างเช่น  3(3-0-6) 
   เลขตัวที่  1 หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
   เลขตัวที่  2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่  3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่  4 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

1 2 4 3 5 6 7 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
   3.1.4.1 แผนการศึกษา ภาคปกติ 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาแกน 4661131 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาแกน 4661231 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาแกน 4661331 แนวคิดและการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 15 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 9 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4661232 พื้นฐานการเล่าเรื่องและการสร้างสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4661332 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรยีน 3 
รวมหน่วยกิต 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4662132 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4662234 ระบบฐานข้อมลู   3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4662431 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผล
แบบคลาวด ์

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx เลือกเรยีน 3 

รวมหน่วยกิต 21 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 9 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4662133 นวัตกรรมกระบวนการและการจดัการการ

เปลี่ยนแปลง 
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคบั) 4662333 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4662334 เทคโนโลยีเว็บและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4662432 การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4663134 เถ้าแก่น้อยไอท ี 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4663235 การปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4663236 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4663237 อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx เลือกเรยีน 6 
รวมหน่วยกิต 18 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4663135 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล 1(0-3-2) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 4663335 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx เลือกเรยีน 6 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรยีน 3 
เลือกแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึ่ง 
แผนการเรียนที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4663531 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 1 

3(0-6-3) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4663532  
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

2(1-2-3) 
 

หรือ 
แผนการเรียนที่ 2 สหกิจศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4663533 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 18/15 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

แผนการเรียนที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4663532 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  

6(540) 

หรือ 

แผนการเรียนที่ 2 สหกิจศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4664536 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 1 

6(640) 
 

  รวมหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

แผนการเรียนที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4664535 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 2 

3(0-6-3) 

หรือ 

แผนการเรียนที่ 2 สหกิจศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4664537 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 2 

6(640) 
 

รวมหน่วยกิต 3/6 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
   3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     3.1.5.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  
English Adventures      
 ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา ผ่าน
สื ่อในรูปแบบต่าง ๆ เช ่น ภาพยนตร์ เพลง สื ่อออนไลน์  และ          
สื่อสิ่งพิมพ์ และฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่ก าหนดทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 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. 
 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน  
English for Dream Achievement  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานที่ใฝ่ฝันฝึกการ
สัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ท างาน และบริบท 
อื่น ๆ ของการท างาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือ
การน าเสนองานในรูปแบบต่าง 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. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language 
 ทักษะการสื ่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุป
ความ การพูดน าเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
 Strengthen learners in terms of communicative skills, 
arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral 
presentations and academic writing. 
 

3(3-0-6) 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์   
Malay Language Fun 

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะ การฟังและการพูดส าหรับการสื ่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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. 
 

3(3-0-6) 

 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   
Hello Indonesia Language 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะ การฟังและการพูดส าหรับการสื ่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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. 

 
 

 

3(3-0-6) 



31  มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น    
Fun with Japanese 

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่น โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 

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. 
 

3(3-0-6) 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี    
Entertain with Korean 
   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื ่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking 
for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     
Happy Chinese  
 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้ค าศัพท์
และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-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. 

3(3-0-6) 
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    3.1.5.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH201 ทักษะชีวิต 
Life Skills 
  ความหมาย ความส าคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ที ่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
สุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจ ากัด
การแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการ
คิดเชิงระบบจิตส านึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุล
ชีวิตและการเรียน การด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
  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 21 st century; study-life balance, good life and 
happiness. 
 

3(2-2-5) 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา          
Philosophy and Religions 
   ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา
และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา 
หลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 

3(3-0-6) 
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   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 มนุษย์กับความงาม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต ์ใช ้ในช ีว ิตประจ  าวัน         
การตระหนักในคุณค่า 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. 
 

3(3-0-6) 

GESH204 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัยใส ใจสะอาด      
Youngster with Good Heart 
 การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตส านึกสาธารณะ การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วม
ของชุมชน ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือป้องกันการทุจริต    
 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. 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

GESH205 นักสืบชุมชน   
Community Detective 
 ความหมายและความส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ ่น การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  
 Definition and Importance of local Information, local 
wisdom, local sources information, searching for local 
information, local information management  process, local 
Information services and dissemination. 
 

3(2-2-5) 

GESH206 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มนุษยชาติ   
Humankind 
 เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์และ
การสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก 
ทักษะการด ารงชีว ิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุม
สภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพ่ือ
ความอยู่รอดในทุกสถานการณ์ 
 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. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์   
Cyber Security and Confidentiality 
 ความหมาย ความส าคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี     
ยุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื ่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย    
แนวทางการป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการ
รู ้ เท ่าทันข่าวปลอมในยุคดิจ ิท ัลที ่ เก ิดจากการใช้ส ื ่อเทคโนโลยี            
จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี้เพื่อให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็น
เหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 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. 
 

3(2-2-5) 

GESH208 นวัตกรรมท าเองได้   
Do it yourself Innovations 
 การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
ด้วยตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งาน
อาชีพและชีวิตประจ าวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
 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 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

local, innovation testing and innovation application for 
community, careers, and daily life as well as strategic 
management and technology for commercial. 
 

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่ 
Local Culture and Modern Identity 
  ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่ง
การเรียนรู้ของชุมชน 
  History, belief, arts and culture, tradition, 
wisdom, arts environment and local identity from the 
community learning center. 

3(3-0-6) 

 
     3.1.5.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESS301 
 
 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
Living in Modern Society 
 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ  
การแก้ไขสถานการณ์ ตระหนักถึงการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
แนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน การปรับตัวเข้ากับสังคม
สมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 
 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. 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESS302 
 

ท้องถิ่นของเรา 
Our Local 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ 
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา และ
หรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริ       
การสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่
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. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS303 
 

อาเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 
 ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะ
ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอก
ภูมิภาคอาเซียน ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพล
ต่ออุตสาหกรรมบริการ แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ 
ต่าง 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. 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESS304 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 
 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล
ที่ 10 ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์
พระราชาจากโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชด าริ ร ัชกาลที ่ 9     
หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ การบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้จาก
ตัวอย ่างว ิชา “9 หน้า จากศาสตร ์พระราชา” โดยการปฏิบัติ
ภาคสนามเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 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. 
 

3(2-2-5) 
 

GESS305 
 

เจ้าสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 
 การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนิน
ธุรกิจ นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 
4.0 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 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 
 

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี   
Laws and Creating Good Citizenship 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ
และสิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
 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. 

3(3-0-6) 

      

     3.1.5.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC401 
 

การคิดในยุคดิจิทัล     
Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะ
ของการคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ชีวิตใน
ยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้น
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกัน
ตนเองในยุคดิจิทัล 

 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

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 
 

โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ   
Office Automations 
 ความร ู ้ เก ี ่ยวกับส  าน ักงานอัตโนม ัต ิ การประยุกต ์ใช้
คอมพิวเตอร์ในส านักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อจัดการ
งานเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ท างาน โปรแกรมน าเสนอ โปรแกรมสื่อสารในส านักงาน โปรแกรม
ประยุกต์บนคลาวด์ 
 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. 
 

3(2-2-5) 

GESC403 
 

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     
Modern Lifestyle and Environment  
 การประย ุกต ์ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นด ้านว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต ่อทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่ งแวดล้อม รวมถ ึงการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตยุคใหม่ 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 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 
Modern Health 

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับ
อาหาร การบริโภคอาหาร การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge 
of food, food consumption and exercise. 
 

3(2-2-5) 
 

GESC405 
 

นักค้นคว้าข้อมูล 
Information Explorers 
 การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 
Searching, OPAC แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร ข ้ อ ม ู ล โ ด ย ใ ช้  Google 
Application และ Application อ่ืน ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียน
บรรณานุกรม ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 
 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. 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC406 
 

รู้ทันโลก 
World Knowledge 
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง การใช้
พลังงานในชีวิตประจ าวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์โลก ทั้งระบบที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความ
ยั่งยืน 
 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. 
 

3(2-2-5) 

GESC407 
 

นวัตกรรมการเกษตร 
Agriculture Innovation 
 ความส าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจเกษตร
เบื้องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตร เกษตรเพื ่อน ันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร
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. 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC408 
 

การจัดการธุรกิจออนไลน์   
Online Business Management 
 จุดประกายการเริ ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและ
แนวโน้มตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบ
สื่อเพื ่อธุรกิจออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบ      
โลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์ 
 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. 

3(2-2-5) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ        
2.1 กลุ่มวิชาแกน              

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4661131 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล                       
Fundamentals of Information Technology and Digital 
Innovation 
           องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาพรวมการท างาน
ของระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูล แนวคิด
พื ้นฐานส าหรับการสร้างโปรแกรม การสื ่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน 
และประเด็นทางด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  Computer system components, operating system 
overview, data management, database technology, basic 
concepts of computer programming, data communication 
and computer network system, Modern Information 
Technology, Information Technology policies, the use of 
software packages in workplaces, and issues of ethics, law, 
and society in information technology 
 

3(2-2-5) 

4661231 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Mathematics and Statistics for Information Technology 
 ศึกษาพื ้นฐานเกี ่ยวกับตรรกศาสตร ์และพีชคณิตของ     
บูลีนเซ็ต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน ความน่าจะเป็น 
ประชากรและการสุ ่มตัวอย่าง หลักการประมาณค่า  การทดสอบ
สมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ และ
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิติเพ่ือการวิจัย 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 Study the basics of logic and boolean algebra, set 
theory, relation and function, base number systems, 
population and sampling, estimation principles, hypothesis 
testing, finding relationships between variables, predictive 
analytics, and the use of statistical software packages for 
research 
 

4661331 แนวคิดและการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์  
Creative Thinking and Problem Solving in Computer 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหาและ
ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน โครงสร้างการตัดสินใจและ
การวนรอบ การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์และการออกแบบเพ่่ือ
แก้ปัญหาโดยใช้บล็อกค าสั ่ง วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 
 Creative thinking process, focuses on Applying 
algorithms, pseudo- code, flowcharts, decision structures, 
and loops, for solving problems and designing computer 
systems by using command blocks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน            
      บังคับเรียน 

 1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4662132 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design             
            การจ ัดการโครงการระเบ ียบว ิธ ีในการพัฒนาระบบ       
การก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมและ 
การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้วยกระบวนการ
ทางความคิด โมเดลการจ าลองข้อมูล และการออกแบบระบบ            
การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการน าเข้าข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล แนวคิดการออกแบบเชิงวัตถุ 
 Project management, methodology for system 
development, problem definition and feasibility study, 
collection and analysis of needs, case study analysis with 
mind map, data model and system design, database 
design, design of data importing and presentation, object-
oriented design concepts 
 

3(2-2-5) 

4662133 นวัตกรรมกระบวนการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Process Innovation and Change Management 
 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร นวัตกรรมกระบวนการ บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อนวัตกรรมกระบวนการ การออกแบบ
กระบวนการและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
นวัตกรรม ความสัมพันธ์ของนวัตกรรมกระบวนการ และการบริหาร
จัดการความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการเตรียมความ
พร้อมและการสร้างการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 Managing information systems in organizations, 
implementing information systems in organizations, 
process innovation concept, procedure for creating process 
innovation, the role of information technology in process 
innovation, process design and the application of 
information technology for implementing innovation, the 
relationship between process innovation and change 
management, strategies analysis for preparing and 
accepting of changes 
 

4663134 เถ้าแก่น้อยไอที 
IT Young Entrepreneurship 
           ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบพ้ืนฐานของ
การประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ออกแบบแผนธุรกิจ การ
ด าเนินการจัดตั้งองค์การธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด
ดิจิทัล จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางใน
การประกอบธุรกิจ เทคนิคการน าเสนองาน 
 Knowledge of business operations, basic 
components of doing business in information technology, 
analysis of environmental factors in business, business 
model canvas, the establishment of a business organization 
in information technology, digital marketing, ethics and 
laws relating to business operations, applying knowledge in 
information technology as a guideline for business 
operations, presentation techniques 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4663135 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
Seminar in Information Technology and Digital 
Innovation 
 แนวคิด ร ูปแบบและว ิธ ีการจ ัดส ัมมนา น  าเสนอและ
อภิปรายหัวข้อสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

Concepts, formats, and methods for organizing 
seminars, presentation and discussion on topics of 
information technology and digital innovation 
 

1(0-3-2) 

 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4661232 พื้นฐานการเล่าเรื่องและการสร้างสื่อดิจิทัล     

Fundamentals of Storytelling and Digital Content 
Creator             
 ภาพรวมของการเล่าเรื่องด้วยภาพ เทคนิคในการเล่าเรื่อง 
เทคนิคการสร้างสรรค์แนวความคิด แนวคิดเบื้องต้นของการถ่ายภาพ
ระบบดิจิทัล กระบวนการถ่ายภาพยนตร์ การจัดวางและเคลื่อนไหว
กล้องถ่ายภาพ การใช้เลนส์ การจัดแสง ความต่อเนื่องและการตัดต่อ
วิดีโอ ความรู้เรื่องเทคนิคพิเศษด้านภาพเบื้องต้น 
 An overview of visual storytelling, techniques for 
storytelling, techniques for creating concepts, basic 
concepts of digital photography,  f i l m  making process, 
camera positioning and moving, using lenses, lighting, 
continuity and video editing, basic knowledge of visual 
effects techniques 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

Computer Graphic Design 
 หล ักทฤษฎ ี  ส ี  เส ้น และภาพ การวาดภาพ การจัด
องค์ประกอบภาพ การออกแบบชนิดและการจัดการไฟล์ภาพ 
กระบวนการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ความรู้การ
ผลิตชิ้นงาน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการท างานด้วยกราฟิก 
 The theory of color, line, and image,  drawing, 
composition, designing of image types and management of 
image files, process of producing electronic media, applying 
knowledge in production work, and using graphics software 
in graphic works 
 

3(2-2-5) 

4662234 ระบบฐานข้อมูล 
Database System 
  แนวค ิดของระบบฐานข้อม ูล แบบจ  าลองฐานข ้อมูล       
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน ภาษาที่ใช้ใน
ระบบฐานข้อมูล ความคงสภาพของฐานข้อมูล ความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล ความรู ้พื ้นฐาน
เกี่ยวกับฐานข้อมูลโนเอสอิวแอล 
  The concept of a database system, database 
models, database analysis and design, normalization, 
database languages, database integrity, database security, 
database system applications, introduction to NoSQL 
 

3(2-2-5) 

4663235 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
Human-Computer Interaction             
            แนวคิดและความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบ การออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้ การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การประเมิน
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 

3(2-2-5) 



มคอ.2 50 

 
  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Concepts and importance of human- computer 
interaction, technologies used in design, user experience 
design, developing user interface, evaluating user interface. 
 

4663236 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
Basic for Data Science  
          บทบาทและความส าคัญของนักวิเคราะห์ข้อมูล แมทชีน
เลิร์นนิงอัลกอริทึม เทคนิคและเครื่องมือในการท าแมทชีนเลิร์นนิง 
การเตรียมข้อมูลส าหรับการท าแมทชีนเลิร์นนิง การสร้างตัวแบบ
ส าหรับการท านายจากข้อมูลที่มีอยู่จริงและการประเมินผลตัวแบบ 
การแก้ปัญหาเฉพาะอย่างโดยใช้เทคนิคทางแมทชีนเลิร ์นนิงที่
เหมาะสม 
 Roles and importance of a data scientist, standard 
machine learning algorithms, machine learning tools and 
software packages, data cleaning and exploratory data 
analysis, learn predictive models from real world datasets 
and evaluate learned models, choose and use a suitable 
machine learning technique to solve a particular real world 
problem 

3(2-2-5) 

   
4663237 อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 

Internet of Things 
หลักการของอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง เทคโนโลยีของ

ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ การเชื ่อมต่อแบบดิจิทัลและ     
แอนะล็อก เทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีของเครือข่าย
และโพรโตคอลที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงของอินเทอร์เน็ตส าหรับทุก
สรรพสิ่ง การออกแบบส่วนเก็บข้อมูลในคลาวด์ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ การโปรแกรมแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การพัฒนา
และการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Concept and overview of Internet of Things, 

hardware and sensor technologies, digital and analog 
interfaces, operating systems and network architectures 
including related protocols, an overview of security in 
Internet of Things, Cloud platforms and database 
management systems for Internet of Things, fundamental 
knowledge in developing software for Internet of Things, 
which includes user interface design and client/ server 
architecture, applying Internet of Things in practice 

   

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4661332 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4661331 แนวคิดและการแก้ปัญหา
        ทางคอมพิวเตอร์ 
Pre-requisite : 4661331 Creative Thinking and  
       Problem Solving in Computer 
 แนวคิดของโปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้าง ข้อมูลและชนิด
ของข้อมูล การใช้ค าสั ่งแบบล าดับ แบบเลือกท า และแบบวนซ ้า 
อาร์เรย์ การประมวลผลสตริง ฟังก์ชันมาตรฐาน การเขียนฟังก์ชัน 
 Concepts of structural language programming, data 
and data types, using sequential, selective, and iterative 
commands, array, string processing, standard function, 
function development 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4662333 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4661332 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Pre-requisite : 4661332 Computer Programming 
            แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การรับทอด โพลี
มอร์ฟิซึม การน าคลาสกลับมาใช้ใหม่ และการเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษาเชิงวัตถุ และการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
 Object-oriented programming concepts, 
encapsulation, inheritance, polymorphism, reuse of 
classes, and programming using object-oriented languages 
and database connection programming 
 

3(2-2-5) 

4662334 เทคโนโลยีเว็บและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Web Technology and Web Application Development 
 เ ทค โน โลยี เ ว ็ บ  โพร โทคอลและภาษามาต ร ฐ าน 
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บฝั ่งไคลเอนต์และฝั ่งเซิร์ฟเวอร์ใน
รูปแบบเอ็มวีซี การใช้เครื่องมือ เฟรมเวิร์ก เทคนิค ที่ใช้ส าหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน การใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านเครือข่าย การ
ออกแบบและการพัฒนาเว็บเซอร์วิส และความม่ันคงของเว็บ  
 Web technologies, protocols and standard 
languages, Services- Oriented Architecture (SOA) , website 
structure and composition, client-side and server-side web 
applications with MVC model, using tools, frameworks, 
techniques for web application development, usability of 
web services via network, designing and developing web 
services and web security 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4663335 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 
Software Quality Management      

การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนด้าน
คุณภาพของซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ ่งเน้นกิจกรรมของ
การประกันคุณภาพ การทบทวนและการตรวจสอบ ตัวแบบคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ การวัดผลและตัววัดของซอฟต์แวร์ มาตรฐานการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์และนโยบาย เคร ื ่องม ือและเทคน ิค การปร ับปรุง
กระบวนการซอฟต์แวร์  
  Software quality control and assurance, software 
quality planning, software development emphasizing 
quality assurance activities, software reviews and 
inspections, software quality models, software 
measurement and metrics, software development 
standards and policies, tools and techniques for improving 
software development process 
 

3(2-2-5) 

 4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4662431 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบคลาวด์ 
Computer Network and Cloud Computing 
 การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน องค์ประกอบ
และหน้าที ่การท างานของเครือข่าย สถาปัตยกรรมการจัดการ
เครือข่าย การจัดการบัญชีผู้ใช้และการเข้าถึงเครือข่าย ความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเครือข่าย เครื ่องมือในการจัดการเครือข่าย 
ปฏิบ ัต ิการด้านการจ ัดการเคร ือข่ าย พื ้นฐานเทคโนโลย ีและ
สถาปัตยกรรมคลาวด์ แบบจ าลองการให้บริการ การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการซอฟต์แวร์ การให้บริการแพลตฟอร์ม 
การบริการบนระบบประมวผล  การให้บริการจัดเก็บข้อมูล 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 Network management and network infrastructure, 
composition and function of the network, network 
management architecture, user account management and 
network access control, the security of network system, 
network management tools, network management 
practice, basic cloud technologies and architectures, 
service model, infrastructure as a service, software as a 
service, platform as a service, services on the processing  
system, data storage service 
 

4662432 การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Management 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4662431 ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการประมวลผล
แบบคลาวด์ 

Pre-requisite : 4662431 Computer Network and Cloud 
Computing 

            การออกแบบและบริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การปรับแต่งระบบ การจัดการด้านประสิทธิภาพ การตรวจสอบการ
บุกรุก และการป้องกันระบบจากภัยคุกคาม การส ารองและกู ้คืน
ระบบ 
 Design and management of computer systems 
and computer networks, Terms of Reference (TOR) 
definition, networks server and computer network 
installation, system configuration, performance 
management, Intrusion detection and protection of the 
system from threats, system backup and recovery 

3(2-2-5) 
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 5) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4663531 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 
Project in Information Technology and Digital 
Innovation I 
 การศึกษาค้นคว้า หัวข้อ เนื้อหา และวิธีการจัดท าโครงงาน 
งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เขียนเค้าโครง
โครงงาน โครงร่างงานวิจัย รายงานความก้าวหน้า และน าเสนอผล
การศึกษา 
        Research topics, contents and project, research 
methodology in information technology and digital 
innovation, proposal writing, progress report and 
presentation 

3(0-6-3) 

4663532 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล  
Preparation Field for Experience in Information 
Technology and Digital Innovation 
 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทักษะ
การจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ การเลือกสถานประกอบการ 
การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
อาชีพ เป็นต้น 
 Student preparation for field experience skill 
training, to be well-prepared for work via various activities 
including employability skills training, computer 
management and maintenance skills, institute selection, 
quality management, techniques of report writing and 
presentation, personality development and career 
qualification improvement and other related topics 

2(1-2-3) 



มคอ.2 56 

 
  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4663533 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
Cooperative Education Preparation in Information 
Technology and Digital Innovation 
 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจ
ศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และ
กระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัร
งาน ความรู ้พื ้นฐานในการปฏิบัติงาน ฝึกทักษะที่ท าให้เกิดความ
พร ้อมในการปฏ ิบ ัต ิ งาน ท ักษะการจ ัดการและบ  าร ุ งร ักษา
คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ
การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การ
เขียนรายงาน  
 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, to be well-
prepared for work via various activities including 
employability skills training, computer management and 
maintenance skills,   communication, human relationship, 
personal development, quality management system in the 
work place and techniques of presentation and report 
writing 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4664534 การฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
Field Experience in Information Technology and Digital 
Innovation 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4663532 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

Pre-requisite : 4663532 Preparation Field for 
Experience in Information Technology 
and Digital Innovation 

 การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่ง
อาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา 
ในการท างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน าความรู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Collaborative job training between students and 
institutional personnels in government or private sectors. 
The students learn to solve problems in workplace, adjust 
to organizational cultures and efficient applications of 
knowledge and skills from the whole curriculum for 
effective training 

6(540) 

 

4664535 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 
Project in Information Technology and Digital 
Innovation II 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4663531 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 
Pre-requisite : 4663531 Project in Information 

Technology and Digital Innovation I 

3(0-6-3) 
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 ด าเนินโครงงาน/งานวิจัย รายงานความก้าวหน้า เขียน
รายงาน และน าเสนอผลงาน 
          Perform a project/ research, progress report, report 
writing and presentation 

   
4664536 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 

Cooperative Education in Information Technology I 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4663533 การเตรียมความพร้อม   

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

Pre-requisite : 4663533 Cooperative Education 
Preparation in Information Technology 
and Digital Innovation 

 การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั ่วคราวในสถาน
ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ ผู ้เรียนได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาในการท างาน 
สามารถจัดท ารายงาน น าเสนอความก้าวหน้า และผลส าเร็จของ
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
 On the job training as a temporary employee at a 
technology-related business. A student will gain practical 
experiences within the business environment, which 
include adapting to a business culture, working as a team, 
developing problem solving skills, and refining oral and 
written communication skills through making progress and 
final reports on assigned projects 
 

6(640) 

4664537 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 
Cooperative Education in Information Technology and 
Digital Innovation II 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน: 4664536 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 

6(640) 
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Pre-requisite : 4664536 Cooperative Education in 
Information Technology and Digital 
Innovation I 

 การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั ่วคราวในสถาน
ประกอบการด ้านคอมพ ิว เตอร ์  ผ ู ้ เ ร ี ยนสามารถน  าความรู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจในสภาวะแวดล้อมจริงของ
องค์กร สามารถน าเสนอความก้าวหน้าและผลส าเร็จของโครงงานที่
ได้รับมอบหมาย และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบโครงงาน
โดยเชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ 
 On the job training as a temporary employee at a 
technology-related business. A student will be able to 
apply knowledge and skills learned in classrooms to 
resolve business problems in a work setting, effectively 
present progresses and outcomes of assigned projects, and 
making a complete report for a project by appropriately 
referring to underlying principles and theory in computer 
science and technology 

   
                เลือกเรียน 

1) กลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663336 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 
         ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา การสร้าง
ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู ้ใช้ การจัดเก็บข้อมูล การเชื ่อมต่อ
ฐานข้อมูล การสร้างไฟล์ติดตั้งและส่งออกแอปพลิเคชันเพื่อติดตั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่จริง 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
           Programming languages and tools used for 
developing and creating graphical user interfaces, data 
storage, database connection, creating a setup file and 
exporting applications for installation on real mobile 
devices 
 

4663337 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
Web Application Development with Software Packages 

สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชั่น เฟรมเวิร์กการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่นสมัยใหม่, พื้นฐานการออกแบบรูปแบบและเนื้อหา การ
ติดตั้งและการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและส่วน
ขยายที ่ เก ี ่ยวข ้อง การประยุกต ์ใช ้และการบร ิหารจ ัดการบน
อินเทอร์เน็ต การส ารองข้อมูลและการกู้คืน 

Web application architectures, modern web 
application development frameworks, fundamental of 
design patterns and contents, installation and configuration 
of web application with related software packages and 
extensions, implementation and management on Internet, 
backup and restoration 
 

3(2-2-5) 

4663338 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโซเชียล 
Social Media Content Analytics 
 ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับการวิเคราะห์เนื ้อหาสื ่อโซเชียล 
แหล่งข้อมูลโซเชียลและสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโซเชียล 
เครื่องมือส าหรับสื่อ โซเชียล การติดตาม การบริหารจัดการและ
การตลาดสื่อโซเชียล และกรณีศึกษาของการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ    
โซเชียล 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Introduction to social media content analytics, 
digital media sources and social media, social media 
content analytics, social media tools, monitoring, 
management and social media marketing, and case studies 
of social media content analysis 
 

4663339 การโปรแกรมสมัยใหม่ 
Modern Programming 

การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่หรือภาษา
โปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของตลาด การพัฒนาเอนเตอร์ไพรส์ 
แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยเฟรมเวิร์กและภาษาสมัยใหม่ 

Developing program with modern programming 
languages or industrial tendency programming languages, 
development of enterprise application that connects a 
database using framework and modern programming 
 

3(2-2-5) 

4663340 การเขียนโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล 
Programming to Database Management Systems 

สถาปัตยกรรมตัวบริการฐานข้อมูล การสร้างวิวและล าดับ 
การเขียนกระบวนงานและฟังก์ชัน แพ็คเกต็ ทริกเกอร์ การจัดการกับ
สิ่งผิดปกติ การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การจัดการผู้ใช้งาน สิทธิ์
การใช้งานและบทบาท การน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การส ารองและ
การกู้ฐานข้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์ส าหรับการน าเข้า และ
ส่งออกข้อมูล 

Database server architecture, creating views and 
sequence, store procedure and functions, packages, 
triggers,  handling exceptions, transaction management, 
managing users, privileges and roles, loading data into a 
database, database backup and recovery, utility software 
for import and export data 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663341 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ   

Object-Oriented Analysis and Design 
 ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ แนวคิดเชิงวัตถุ 

หลักการและวิธ ีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงว ัตถุ การสร้าง
แบบจ าลองระบบด้วยยูเอ็มแอล ฝึกใช้เคสทูลในการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ 
  Software development with agile method, object-
oriented concepts, principles and methods of object-
oriented analysis and design, creating system model with 
UML, practicing to use CASE tools for object- oriented 
analysis and design 
 

3(2-2-5) 

2) กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663433 กรณีศึกษานวัตกรรมสารสนเทศด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และปัญญาประดิษฐ์ 
Case Study in Information Innovation in Computer 
Network and Artificial Intelligence 
 กรณีศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติในประเด็นที่สนใจทางนวัตกรรม
สารสนเทศด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือ
จัดการปัญหาภายในองค์กร กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
สารสนเทศด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาชุมชน 
 Case studies that make use of innovation in 
computer networks and artificial intelligence to address 
practical issues in organizations, a case study of applying 
innovation in computer networks for community 
development 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663434 เทคโนโลยีไร้สาย 

Wireless Technology 
หล ั กการพ ื ้ นฐานของการส ื ่ อสารแบบไร ้ ส ายและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ระบบ
เครือข่ายแบบไร้สายและเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย การทดลอง
ออกแบบและติดตั ้งเครือข่ายไร้สาย การประยุกต์ใช้ การสื ่อสาร      
ไร้สายและเคลื ่อนที่ การใช้เครื่องมือที่ เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ส ัญญาณและการตรวจสอบแก้ไขปัญหา อนาคตของเครือข่าย
เทคโนโลยีไร้สาย 

Principle of wireless and mobile technology, 
wireless communication technology, wireless networks and 
wireless Local Area Network, experimental design and 
installation of a wireless network, applied wireless 
communications and mobile, employing instruments for 
signal analysis and monitoring to solve particular problems, 
and the future of wireless networking technology 

 

3(2-2-5) 

4663435 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 
Platform Technologies 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและหลักการ
ท างานของระบบปฏิบัติการ การก าหนดค่าระบบปฏิบัติการให้มี
ประส ิทธ ิภาพ คุณลักษณะพื ้นฐานที ่ส  าค ัญ และร ูปแบบการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน การน าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้งาน 

Computer architecture, components and principles 
of operating system, tuning performance of operating 
system, basic important features and applications of 
blockchain technology, and applying platform technologies 
to address practical problems 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663436 การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

Information Security Management  
       การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง เครื่องมือการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย  
การบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย กรณีศึกษาการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร 
      Information security management, risk management, 
security management tools, security incident management, 
case studies of information security management 

3(2-2-5) 

 
3) กลุ่มมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4663001 การสร้างสื่อแอนิเมชัน 

Animation Creation 
หลักทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

การแปลงรูปร่างและโครงร่าง การเชื่อมโยงและควบคุมการเคลื่อนไหว 
การเขียนบทด าเนินเรื่อง ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิต ิ

Design theory and animation techniques, shape 
motion and tween motion, links and motion control, 
storyboard writing, software practice related to design and 
create 2D and 3D animation 
 

3(2-2-5) 

4663002 การออกแบบและพัฒนาเกม 
Game Design and Development 

ประเภทของเกม แนวคิดและแนวปฏิบัติในการออกแบบเกม 
กระบวนการพัฒนาเกม สุนทรียภาพด้านการออกแบบ การออกแบบ
ตัวละคร การออกแบบวิธีการเล่าเรื่องในเกม การออกแบบโครงสร้าง
หลักของเกม การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบกลไกหลัก

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ของเกม การออกแบบระดับชั้นของเกม ระเบียบวิธีคิดที่ส าคัญส าหรับ
การพัฒนาเกม การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Types of games, concepts and practices in game 
design, game development process, design aesthetics, 
character design, design the storytelling methods, designing 
the main structure of the game, user interface design, main 
mechanism design, game level design, important thinking 
principles for game development, basic computer game 
development 
 

4663003 วิดีโอและเสียงส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Video and Sound for Multimedia Technology 

ทฤษฎีและหลักการพื ้นฐานการบันทึกว ิด ีโอแบบดิจิทัล     
การแก้ไขและการตัดต่อเบื้องต้นเพื่อน ามาใช้ในงานมัลติมีเดีย เทคนิค
การเลือกเพลงและการใช้เสียง เทคนิคการสร้างและแก้ไขเสียงส าหรับ
งานด้านมัลติมีเดีย 
Theory and basic principles of digital video recording, basic 
multimedia editing, choosing music and using sounds 
techniques, sound creation and editing techniques for 
multimedia work 
 

3(2-2-5) 

4663004 การพัฒนาเกมขั้นสูง 
Advanced Game Development 

ความรู ้ทางด้านคณิตศาสตร์และฟิส ิกส์ที ่จ  า เป็นปัญญา 
ประดิษฐ์ การออกแบบแผนที่เกม การสร้างเอฟเฟคส าหรับภาพและ
เสียง ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ส าหรับเกม แพลตฟอร์มส าหรับเกมในปัจจุบัน 
การพัฒนาเกมที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเกมด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริม การพัฒนาเกมสามมิติส าหรับอุปกรณ์พกพา 
 Basic knowledge in Mathematis and Physics necessary 
for game development, artificial intelligence, game map 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
design, creating sound and video effects, user interface for 
games, gaming platform, development of games that 
connect to computer networks, game development with 
augmented reality technology, 3D game development for 
portable devices 
 



67 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 

 (ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
สถาบัน  ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

1 นางศศลักษณ์ ทองขาว 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Information Systems 
  
Intelligent Knowledge-
Based Systems 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

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

2554 
 

2545 
 

2541 

24 
 
 

24 24 24 24 

2 นางนลนิี อินทมะโน 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์    

มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยั 
หอการค้าไทย 

2548 

2539 

30 30 30 30 30 

3 นางสาวดนิาถ หล าสุบ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 
 

สศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

2550 
 

2546 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 

 (ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
สถาบัน  ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

4 นายญาณพัฒน์  ชชูื่น 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัราชภัฏสงขลา 

2550 
 

2541 

30 30 30 30 30 

5 นายเสรี  ชะนะ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัราชภัฏสงขลา 

2549 
 

2542 

30 30 30 30 30 

6 นายทวีรัตน์ นวลช่วย 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศคุณภาพ 
คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพชรบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบนัราชภัฏสงขลา 

2556 
 

2545 
 

2540 

24 24 24 24 24 

7 นางพิกุล สมจิตต ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.อ.ม. 
 

ค.บ. 
อ.วท. 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
วิทยาลัยครูเทพสตรี 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2546 
 

2534 
2532 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 

 (ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
สถาบัน  ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

8 นายอ านาจ ทองขาว 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

ค.อ.บ. 

Information Systems 
 
Intelligent Knowledge-
Based Systems  
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  

The University of 
Manchester, UK 
University Utara, 
Malaysia 
สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล วทิยาเขต
เทเวศร์  

2554 
 

2545 
 

2538 
 

24 24 24 24 24 

9 นางสาวยุพดี อินทสร  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2544 
 

2541 

24 24 24 24 24 

10 นายจักสทิธิ์   
โอฬาริกชาติ  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

บธ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2549 
 

2539 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 

 (ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
สถาบัน  ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

11 นางสาวสารภี  
จุลแก้ว 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 
 

ศศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

2548 
 

2540 

30 30 30 30 30 

12 นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2549 
 

2545 
 

2541 

30 30 30 30 30 

13 นายสกรรจ์  
รอดคล้าย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

ค.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัราชภัฏสงขลา 

2552 
 

2542 

30 30 30 30 30 

14 นายโชติธรรม  
ธารรักษ์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2549 
 

2542 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 

 (ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
สถาบัน  ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

15 นายภาณุกร   
ภูริปัญญานนัท ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

กศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2552 
 

2545 

30 30 30 30 30 

16 นายคมกฤช เจริญ 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

ค.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัราชภัฏสงขลา 

2551 
 

2549 

30 30 30 30 30 

17 นายพฒันะ วรรณวิไล  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2545 
 
 

2539 
 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 

 (ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
สถาบัน  ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

18 นางสาวเกศินี บญุช่วย อาจารย ์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 
 

บธ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิทยาการสารสนเทศ 
 
 
การตลาด 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2559 
 

2548 
 
 

2543 

30 30 30 30 30 
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  3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
   ไม่มี 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาเกี ่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพเพื ่อให้บัณฑิตที ่จบการศึกษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าการท างานจริง โดยแบ่งเป็นรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษาต้องเรียนในรายวิชาเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในกลุ่มฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนี้ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
   1) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีมได้ 

2) นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ขององค์กรและสังคม 
   3) นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรู้ที่
เรียนมา เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   4) นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อและ
เทคโนโลยีในการน าเสนออย่างเหมาะสม 
 4.2  ช่วงเวลา 
   ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือฝึกสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 
640 ชั่วโมง 
 4.4  สถานประกอบการ พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ มีการก าหนดดังนี้ 
   4.4.1  สถานประกอบการที่ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
   (1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  
   (2) ก าหนดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับ
แนวทางท่ีคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาก าหนด 
   (3) ด าเนินการตามแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา และติดตาม
ประเมินผล 
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  4.4.2  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง  
    (1) คุณสมบัติ 
      1) มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี และมีความช านาญในการปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ 
      2) สมัครใจที่จะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน าและเป็นคู่คิด (mentor) 
ของนักศึกษา 
       (2) หน้าที่ 
      1) ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน 
      2) เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ์ และ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   4.4.3  อาจารย์นิเทศก์ 
       (1) คุณสมบัติ 
      1) มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      2) มีทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
      3) ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นคณาจารย์นิเทศก์ (ส าหรับสหกิจศึกษา) 
         (2) หน้าที่ 
      1) ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
      2) ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริม และ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
      3) ปลูกจิตส านึกให้เกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ 
      4) เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
 
5.  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
   โครงงาน/วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ ต้องศึกษา ค้นคว้า สามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน/วิจัย เขียนเค้าโครงโครงงาน/โครงร่างงานวจิัย 
ปฏิบัติการ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงาน  ทั้งนี้ต้องก าหนดขอบเขตที่สามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ใน

การท างานโครงงาน/วิจัย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 5.3  ช่วงเวลา 
    ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
   โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จ านวน 3 หน่วยกิต 
   โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จ านวน 3 หน่วยกิต 
  รวม 6 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
   มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงาน/งานวิจัยทางเว็บไซต์ และมีตัวอย่างให้ศึกษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่บันทึกในเอกสารให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา และมีการจัดสอบ
การน าเสนอผลงานที่แล้วเสร็จ โดยมีคณะกรรมการสอบไม่ต ่ากว่า 3 คน ซึ่งนักศึกษา คณาจารย์สามารถ
รว่มฟังได้ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็น
จริง 

มีการจัดอบรมโดยการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ประกอบการ 

สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเค
ชัน และการสร้างสรรค์งานด้าน
มัลติมีเดีย 

-  เน้นการเรียนแบบ problem–based Learning ใน    
แต่ละรายวิชา 

-  ฝึกอบรมการท าโครงงานนักศึกษา ตลอดจนการท า
โครงงานนักศึกษาให้ส าเร็จ 

มีความสามารถจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

-  ให้ความรู้ในการจัดกิจกรรม 
-  จัดกิจกรรมโดยการลงพ้ืนที่ 

มีบุคลิกภาพ/มนุษยสัมพันธ์ที่ดี -  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและสร้าง    
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

-  ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการเสริมบุคลิกภาพต่าง ๆ 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                     )1(  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
โดยมคีวามพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
                      )2(    มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
                               )3(  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                           (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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               2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                 (1) ริยธรรม ความจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จ
เสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
               (2) ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันที่เกิดจาก
การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
               (3) ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้า  

ารวะ มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่รแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคชั้นเรียนตรงต่อเวลา กา  
               (4) อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
              (5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาท
สมมุต ิ
               2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งก่อนและ
หลังเรียน 
                 (2) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 
                 (3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
                 (4) ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน ความ
สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเรียน 
 
  2.1.2   ด้านความรู้ 
              2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
             (1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
             (2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความ
เข้าใจหลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
             (3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู ้ให้แก่ตนเองและผู ้อื ่นได้ตรงตามความ
ต้องการจากแหล่งที่หลากหลาย 
             (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
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             (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 
             (6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น
อันจะน าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
           2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
             (1) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก 
             (2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 
              (3) ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
             (4) เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
             (5) สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
             (6) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
             (7) บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษาน าเสนอความ
คิดเห็น และถาม-ตอบในชั้นเรียน 
             (8) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
            2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน เช่น ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
            (2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท า แบบฝึกหัด การสอบย่อยสอบกลาง
ภาคและสอบปลายภาค 
            (3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
            (4) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 
  2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
           2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             (1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื ่อใช้
แก้ปัญหาโดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
              (2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต 
และก าหนดแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพื่อการ
พัฒนาตนเอง 
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              (3) มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหา
อย่างบูรณาการได ้
              (4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
         2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             (1) เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการตั้งค าถาม ฝึกการคิดในหลากหลาย
รูปแบบ 
             (2) เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ 
              (3) จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน 
              (4) สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
          2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             (1) สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ ความ
ตั้งใจในการแสวงหาความรู้ 
               (2) สังเกตวิธีคิดในการตั้งค าถาม หาค าตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 
            (3) อาจารย์จัดสอบเพื่อประเมิน 
 
   2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            2.1.4.1  ผลการเร ียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
             (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความ
เข้าใจและรู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
              (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 
              (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ 
              (4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
              (5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทใน
สังคมต่าง ๆ 
              (6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
 
 



มคอ.2  80  
 

 
  

          2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการท างานร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา 
            (2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
            (3) สอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
            (4) สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีน ้าใจต่อผู้อื่น 
            (5) สอนเรื่องการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหาใน
การท างานเป็นกลุ่ม 
           2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
            (1) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาท้ังในและนอกห้องเรียน 
            (2) ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพ่ือนนักศึกษา 
            (3) ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างจัด
กิจกรรม 
            (4) แบบฝึกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 
  2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ บน
พ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
             (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน 
              (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่ มีต่อชีวิตและ
สังคม 
             (4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผล
และวิเคราะห์ บนหลักการทางวิชาการได้ 
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             (5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี นว ัตกรรม และ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
       2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เร ียนได้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               (2) จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย            
อย่างสม ่าเสมอ 
               (3) สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
               (4) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง 
               (5) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
               (6) แนะน านักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ 
และศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได้ 
       2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               (1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่าง
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
              (2) ประเมินผลจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
               (3) ประเมินผลจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
                  (4) การน าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
               (5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
               (6) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงาน 
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2.2   หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน

ในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์
โปรแกรมจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ 
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ

แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 

และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน
ของผู้อื ่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู ้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน    
การสอนทุกรายวิชา รู ้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อื ่น ตระหนักถึงผลกระทบของ
ซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
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2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน

ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ประเมินจากจ านวนการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2.2  ด้านความรู้ 
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือน าไปใช้

ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมได้ ดังนั้นมาตรฐานความรู้จึงครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
(2) สามารถว ิ เคราะห ์ป ัญหา เข ้าใจและอธ ิบายความต ้องการทาง

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งการน าไปประยุกต ์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง

ต่อเนื่อง 
(6) มีความร ู ้ ในแนวกว ้างของสาขาว ิชาที ่ศ ึกษาเพื ่อให ้เล ็งเห ็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ /หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน

ได้จริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน 
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
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2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจน
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อ       

จบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิด
หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนใน
ลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์

ได้อย่างเหมาะสม 
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2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ดิจิทัล 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาสามารถท าได้โดยการออก

ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมาด้วยการออกข้อสอบในลักษณะการคิดวิเคราะห์ 
 

2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1  ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้ จักมาก่อน 

คนที ่มาจากสถาบันอื ่น ๆ และคนที ่จะมาเป็นผู ้บังคับบัญชา หรือคนที ่จะมาอยู ่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียน
วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั ้งของตนเองและทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 
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2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที ่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ ่ม การท างานที ่ต ้อง
ประสานงานกับผู้อื ่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

ได้เป็นอย่างด ี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได้ 
 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขั้นต ่า ดังนี้ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด ็นการแก้ไขปัญหาโดยใช ้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน โดย

เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
ระหว่างการสอน โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา

(Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลในตารางมีความหมายดังนี้ 

            3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีความ
พอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
          (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
          (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
          (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
     3.1.2 ด้านความรู้ 
     (1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
     (2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปญัหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัว
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
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     (3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู ้ให้แก่ตนเองและผู ้อื ่นได้ตรงตามความต้องการ      
จากแหล่งที่หลากหลาย 
     (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับ
การพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
     (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 
    (6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น อันจะ
น าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
   3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์โดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
     (2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
ก าหนดแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพื่อการพัฒนา
ตนเอง 
     (3) มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณา
การได ้
     (4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา 
   3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและรู้
ถึงคุณค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
     (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 
     (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 
     (4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
     (5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ 
     (6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
   3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื้นฐาน
ของหลักการทางวิชาการในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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     (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน 
     (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 
     (4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์ 
บนหลักการทางวิชาการได้ 
          (5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)   
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                          

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน                          

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย                          

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย ์                          

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                          

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น                          

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหล ี                             

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  

GESH201 ทักษะชีวิต                           

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          
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รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
GESH203 มนุษย์กับความงาม                          

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                          

GESH205 นักสืบนักชุมชน                          
GESH206 มนุษยชาต ิ                          

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร ์                          
GESH208 นวัตกรรมท าเองได ้                          

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม ่                          

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมยัใหม ่                          
GESS302 ท้องถิ่นของเรา                          
GESS303 อาเซียนร่วมใจ                          

GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                          

GESS305 เจ้าสัวน้อย            ⚫             ⚫ 

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี      ⚫      ⚫      ⚫      ⚫   
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รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫     ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

GESC402 โปรแกรมประยุกตส์ านักงานอัตโนมัต ิ  ⚫      ⚫      ⚫  ⚫       ⚫   

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม  ⚫   ⚫      ⚫      ⚫      ⚫   

GESC404 สุขภาพทันยุค  ⚫   ⚫ ⚫        ⚫    ⚫     ⚫   

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล    ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫  ⚫       ⚫  ⚫ 

GESC406 รู้ทันโลก  ⚫   ⚫         ⚫ ⚫     ⚫   ⚫   

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร  ⚫    ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   ⚫        ⚫ 

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน ์   ⚫    ⚫   ⚫    ⚫    ⚫    ⚫    
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

3.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2.2  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื ้อหาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ  

ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ

น าไปประยุกต ์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

3.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 



มคอ.2  94  
 

 
  

(4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์      

ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั ้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1  กลุ่มวิชาแกน  

4661131 พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

                             

4661231 คณิตศาสตร์และ
สถิติส าหรัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                             

4661331 แนวคิดและการ
แก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร ์
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

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 
 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   

บังคับเรียน 

1)  กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 

4662132 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

                             

4662133 นวัตกรรม
กระบวนการและการ
จัดการการ
เปลี่ยนแปลง 

                             

4663134 เถ้าแก่น้อยไอที                              

4663135 สัมมนาทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

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)  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์

4661232 พ้ืนฐานการเล่าเรื่อง
และการสรา้งสื่อ
ดิจิทัล 

                             

4662233 การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟกิ 

                             

4662234 ระบบฐานข้อมลู                                 

4663235 การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร ์

                             

4663236 วิทยาการข้อมูล
เบื้องต้น 

                             

4663237 อินเทอร์เน็ตส าหรับ   
ทุกสรรพสิ่ง 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

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 
3)  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์  

4661332 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์         

                             

4662333 การโปรแกรมเชิง
วัตถุ                             

                             

4662334 เทคโนโลยีเว็บและ
การพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน 

                             

4663335 การจัดการคุณภาพ
ซอฟต์แวร ์

                             

4)  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

4662431 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
ประมวลผลแบบ
คลาวด ์
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

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 

4662432 การบริหารจัดการ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

                             

5)  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4663531 โครงงานทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 1 

                             

4663532 การเตรยีมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

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 
4663533 การเตรยีมความ

พร้อมสหกิจศึกษา
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

                             

4664534 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

                             

4664535 โครงงานทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 2 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

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 
4664536 สหกิจศึกษาทาง

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 1 

                             

4664537 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 2 

                             

เลือกเรียน 

1) กลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

4663336 การพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

                             

4663337 การพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

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 

4663338 การวิเคราะห์เนื้อหา
สื่อโซเชียล 

                             

4663339 การโปรแกรม
สมัยใหม ่

                             

4663340 การเขียนโปรแกรม
จัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

                             

4663341 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ   

                             

2)  กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4663433 กรณีศึกษานวัตกรรม
สารสนเทศด้าน
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
ปัญญาประดิษฐ ์

  

  

                         

4663434 เทคโนโลยีไร้สาย                              
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

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 

4663435 แพลตฟอร์ม
เทคโนโลย ี

                             

4663436 การบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

                             

 2)  กลุ่มมลัติมีเดียและแอนิเมชัน 

4663001 การสร้างสื่อ
แอนิเมชัน 

                             

4663002 การออกแบบและ
พัฒนาเกม 

                             

4663003 วิดีโอและเสยีง
ส าหรับเทคโนโลยี
มัลตมิีเดยี 

                             

4663004 การพัฒนาเกมขั้นสูง                              
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4. ความคาดหวังของผลการเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 มีความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  

2 มีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน การบริการจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการสร้างสรรค์งานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

3 มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชัน และการสร้างสรรค์งานด้าน
มัลติมีเดียและแอนิเมชันที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

4 มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถน าความรู้
ไปพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงาน
เฉพาะได้ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
         การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  ของนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ที่แบ่งการประเมินผลการศึกษาเป็น 2 
ระบบ ดังนี้ 

1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน              ความหมาย      ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม  (Excellent)   4.0  
 B+    ดีมาก  (Very Good)   3.5 
 B    ดี      (Good)   3.0 
 C+    ดีพอใช้  (Fairly Good)  2.5 
 C    พอใช้  (Fair)    2.0 
 D+    อ่อน  (Poor)   1.5 
 D    อ่อนมาก   (Very Poor)   1.0 
 E    ตก  (Fail)    0.0 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้อง
ไม่ต ่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต ่ากว่า“D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
สอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนต ่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วน
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ระดับ
คะแนนต ่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต ่ากว่า 
“C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 
ระดับการประเมิน     ผลการศึกษา 
P (Pass)      ผ่าน 
F (Fail)      ไม่ผ่าน 

 

ระบบคะแนนนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 

รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้ 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา          
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา   
    ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธ์
กับ curriculum mapping ของรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งจากการ
ประเมินของผู้เรียนและการประเมินตนเองของนักศึกษาและน าผลการทวนสอบดั งกล่าวมาพิจารณา 
รวมทั้งมีการจัดตั ้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพื ่อพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 
ข้อสอบ ระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 ในแต่ละรายวิชา เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา        

โดยการก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูล
หาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการตามเกณฑ์ของ สกอ. การเก็บข้อมูลจะด าเนินการหาค่าทางสถิติ 
ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 ส ารวจความเห็นจากผู ้ประกอบการ โดยการขอเข ้าส ัมภาษณ์ หร ือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

2.2.3 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 3.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
    3.5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับ 6 ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า CEFR ระดับ B1 
 3.6 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี ้ยงเพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการวางแผนการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

1.2 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อ
หนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้ความถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์          

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการ

สอน การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ โดยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ หรือ
การลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ รวมทั้งการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
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 2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

  2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดม  ศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด   

1. ก ากับควบคุมจ านวนอาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร จะต้องไม่
น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได ้ และอาจารย ์ผู้ ร ับผ ิดชอบ
หล ักส ูตรตลอดระยะเวลาท ี ่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. ก ากับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์
ประจ  าหล ักส ูตรให ้ เป ็นไปตาม
เกณฑ์คือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์อย่างน้อย 
2 คน 
3. ส่งเสริมติดตามให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังไม่น้อกว่า 1 เรื่อง 
4. ปร ับปร ุงหล ักส ูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรที ่ท าหน้าที ่ใน
การบริหารหลักสูตรจัดการเรียน
การสอน โดยการวางวางแผน 
ติดตาม ทบทวนการด าเน ินงาน
หลักส ูตรและปฏิบัต ิงานประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อย
กว่า 5 คน 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
โทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต ่ากว่าผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาว ิชาที ่ตรงหร ือส ัมพันธ ์ทั้ ง      
5 คน 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4. หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยตามความก้าว  
หน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. บัณฑิต 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผ ู ้ ใช ้บ ัณฑ ิตท ี ่ม ีต ่อบ ัณฑ ิตของ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

2.2 การได้งานท าของผู ้ส  าเร็จ
การศึกษา 

ส ารวจเก็บข้อมูลการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ภายใน 1 ปีน ับจากว ันที ่ส  าเร็จ
การศึกษา 

บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อ ิสระภายใน 1 ป ี  ไม ่น ้อยกว่า    
ร้อยละ 80 

 

3. นักศึกษา 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.1 การร ับนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผนการ
รับนักศึกษาและก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา 
2. หลักสูตรก าหนดเกณฑ์ที ่ใช้ใน
การคัดเลือกนักศึกษา 
3.  หล ักส ูตรร ่ วมก ับคณะและ
มหาว ิ ทยาล ั ยด  า เ น ิ น ก า ร รั บ
นักศึกษา 
4. จ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมพ ัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียน 
5. หลักสูตรประเมินระบบกลไก
การรับนักศึกษาและการเตร ียม
ความพร้อมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของหลักสูตร 
2. ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.2 การส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนา
นักศึกษา 

ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแล
นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุม
การด ูแลการให ้ค  าปร ึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3 .  หล ั กส ู ตรประช ุ มปร ะ เ มิ น
กระบวนการ ในการค ั ด เล ื อก
อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร และ
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวชีวิต 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนก าหนด
ทักษะของนักศึกษาแต่ละช ั ้นปี  
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.หล ักส ูตรจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนา
ทักษะของนักศึกษาในแต่ละชั ้นปี 
โดยจัดท าเสนอของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตรติดตามและประเมิน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 
4. หลักสูตรน าผลการประเมินมา
ปร ับปร ุ งกระบวนการพ ัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

 
 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น 
2. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นไป
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบการดูและให้ค าปรึกษาไม่
น้อยกว่า 4.00 
 
 
 
 
1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะ
ที ่จ  าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
2.  น ักศ ึกษาม ีค ุณล ักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  



113 มคอ.2 
 

 

4. อาจารย์ 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
4 .1  การบร ิหารและพ ัฒนา
อาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและระบบการ
บริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับ
และการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดท าแผนอัตราก าลัง
อาจารย์ และแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การร ับและการแต่งต ั ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. หลักสูตรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการรับ
และการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
 
 
1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมทางด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรครบ 5 คนตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4.00 
4. อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานวิชาการที ่ต ีพิมพ์ เผยแพร่
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
 ระบบการส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนา

อาจารย์ 
1. หลักสูตรท าแผนพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตร์ที่สอน
วิจัย การจัดการเรียนรู้ 
2.  หล ักส ูตรม ีระบบกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3. หล ักส ูตรต ิดตามการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาตนเอง และติดตามการ
รายงานผลการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
5. หลักสูตรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 
 
1. อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมทางด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ 
3. อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1. หล ักส ูตรต ั ้ งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรที ่มีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของหลักสูตร 
2. หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิตและนักวิชาการ 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ของประเทศ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาที ่จ  าเป ็นเพ ื ่อน  ามา
พิจารณาในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร 
4. หล ักส ูตรน  าผลการประเมิน
หลักสูตรและรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร (มคอ.7) น ามา
พิจารณาในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร 
5. ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
6. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรที่
เหมาะสมและทันสมัย 
7. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การปรับปรุงหลักสูตร 
8. หลักสูตรน าผลการประเมินมา
ปร ับปร ุงกระบวนการปร ับปรุง
หลักสูตร 

5.2 การวางระบบผ ู ้ สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรประชุมก าหนดอาจารย์
ผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชา 
2. หล ักส ูตรด  าเน ินการประชุม
พิจารณา มคอ.3 เพื ่อตรวจสอบ
การวางแผนการสอน เครื่องมือใน
การวัดการประเมินผลทักษะการ
เรียนรู ้ทั ้ง 5 ด้าน และทักษะการ
เรียนรู ้ 5 ด้าน ต้องสอดคล้องกับ 
มคอ.2 และติดตามการปรับปรุง 

1. อาจารย์ผู ้สอนมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในรายวิชา 
2. ผู ้เร ียนมีคุณภาพ ตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
มคอ.3 ให้เป็นไปแผนการปรับปรุง
ที่ระบุใน มคอ.5 
3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 
ว่า อาจารย์ผู ้สอนด าเนินการสอน 
และวัดผลประเมินผล เป็นไปตาม
แผนการสอนหรือไม่ 
4. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน
แต ่ละรายว ิชาผ ่ านระบบของ
มหาวิทยาลัย 
5.  อาจารย ์ผ ู ้ สอนด  า เน ินการ
รายงานผลการสอน มคอ.5 
6. หลักสูตรด าเนินการทวนสอบผล
การสอน มคอ.5 
7. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผ ู ้ ส อ น แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
8. หลักสูตรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 1. หลักสูตรด าเนินการพิจารณา 
มคอ.3 เพ ื ่อตรวจสอบการวาง
แผนการสอน เครื่องมือในการวัด
การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน มีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. หลักสูตรทวนสอบข้อสอบ 
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจาย
ของเกรด 
4. ส่งเกรดตามระบบประกาศผล 

1. มีการประเมินผลการเรียนรู ้ที่
น่าเชื่อถือ 
2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้
น่าเชื่อถือ 
3. มีข้อมูลที ่ช ่วยให้ผ ู ้สอนน าไป
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. ม ีข ้อม ูลที ่ช ่วยในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5. นักศึกษาประเมินผู้สอนในเรื่อง
เครื่องมือการวัดประเมินผล 
6. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การประเมินผู้เรียน 
7. หล ักส ูตรน  าผลการประเมิน
ผู้สอนมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.  หล ักส ูตรส  ารวจตามความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา 
2. หลักสูตรน าผลการส ารวจมา
วิเคราะห์เพื่อจัดล าดับความส าคัญ
ของสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ที ่ไม่
เพียงพอ 
3. จัดท าคุณสมบัติของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพ่ือของบประมาณ 
4. ด าเนินการจัดซื ้อจัดจ้างตาม
ระเบียบราชการ 
5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต ่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
6. หลักสูตรประชุมประเมินกระ
บวนการจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเร ียนรู ้และวิเคราะห์ผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม พ ึ ง พอ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาและอาจารย์ 

1.  ม ีส ิ ่ งสน ับสนุนการเร ียนร ู ้ที่
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
2.  ม ีส ิ ่ งสน ับสน ุนการเร ียนที่
ทันสมัย ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ในปัจจุบัน 
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้ไม่น้อยกว่า 
4.00 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
7. หลักสูตรน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง  

 
 
 
 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
           ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
           ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
           เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

√ √ √ √ √ 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอ ียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย ่างน ้อยก่อนการเป ิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4 จัดท ารายงานผลการด าเน ินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- √ √ √ √ 
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ล าดับ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
8 อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้ร ับการ

ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที ่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี ่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- - - √ √ 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- - - √ √ 

 

เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที ่มีผลด าเนินการ บรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละป ี
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หมวดที ่8 การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน          
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.2 อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย ์ผ ู ้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู ้จากวิธีการที ่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม 
และผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน        

1.2.1 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนได้รับ
ทราบและใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 
งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
วางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละ
รายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การ
สังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของ
ผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร 
เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของ
สาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน  นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดท าได้โดย
การสอบถามจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร 
ทั้งนี้อาจมีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร 
หรือการประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องออก
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ปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน ซึ ่งจะเป็นช่วงเวลาที ่อาจารย์จะไปนิเทศก์
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู ้ของนักศึกษาว่า  สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบ และมีจุดอ่อนในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา   
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 10 ข้อ 
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก  5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรยีน 
พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559  

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
1 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  
    Program in Information Technology  

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และนวัตกรรมดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  
 Program in Information Technology 
 and Digital Innovation 

ปรับชื่อหลักสูตร 

2 ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
                   (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science  
     (Information Technology) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
                  (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  
    (Information Technology  
    and Digital Innovation) 

ปรับชื่อปริญญา 

3 ปรัชญาของหลักสูตร 
เน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต 

ปรัชญาของหลักสูตร 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี จรรยาบรรณดี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  

เปลี่ยนปรัชญา 
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ล าดับที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร              
          ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร              
          ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ปรับลดหน่วยกิต 

5 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5.1 เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

5.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ไปใช้สนับสนุน
ในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

5.3 เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีพื ้นฐานความรู ้ในการพัฒนา
ตนเองหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และทักษะชีวิตในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5.1 เพื ่อผล ิตบัณฑิตให้ม ีความรู ้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

5.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ไปใช้สนับสนุน
ในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

5.3 เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีพื ้นฐานความรู ้ในการพัฒนา
ตนเองหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และทักษะชีวิตในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

คงเดิม 

6 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  6.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียน
คณิตศาสตร์-อังกฤษ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 6.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา่  

ปรับคุณสมบัติ 
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ล าดับที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

 6.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 

 6.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วา่ด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา  
  

7 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นางนลินี อินทมะโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นางศศลักษณ์ ทองขาว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายญาณพัฒน์ ชูชื่น  อาจารย์ 
นายเสรี ชะนะ  อาจารย์ 
นางสาวดินาถ หล าสุบ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นางศศลักษณ์ ทองขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นางนลินี อินทมะโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นางสาวดินาถ หล าสุบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายญาณพัฒน์ ชูชื่น  อาจารย์ 
นายเสรี ชะนะ  อาจารย์ 

เปลี่ยนแปลงล าดับอาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
ความเหมาะสม 

8 โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต  
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน                        9 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และวิชาสังคมศาสตร์         
 ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต  
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       
 ไม่น้อยกว่า             12 หน่วยกิต           
 - บังคับเรียน                             9 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต  
 - บังคับเรียน                             3 หน่วยกิต 

ปรับโครงสร้างหลักสูตร 
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ล าดับที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

 - บังคับเรียน                       3 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    
 ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต  
 - บังคับเรียน                       3 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน       ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า   91 หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มวิชาแกน                          12 หน่วยกิต  
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า       68 หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน             50 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียนไม่น้อยกว่า           18 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ               3 หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       8 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 - เลือกเรียน           ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต  
 - บังคับเรียน                              3 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า            3 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต  
 - บังคับเรียน                              3 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน       ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า         84 หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มวิชาแกน                        9  หน่วยกิต  
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า         75 หน่วยกิต 
 - บังคับเรียน                  60 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า         15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

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

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเข ียน ให ้ม ีความรอบร ู ้ และสามารถใช ้ภาษาส ื ่ อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และ
วัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing, in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 

GESL103  รู้ใช้ภาษาไทย             3(3-0-6) 
  Arts of Using Thai Language 
  ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุป
ความ การพูดน าเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
  Strengthen learners in terms of communicative 
skills, arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral 
presentations and academic writing. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยขึ้น 

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน    3(3-0-6) 
  English for Today’s World 
  พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อเป็นเครื ่องมือในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา
และการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

GESL101  ภาษาอังกฤษพาไป             3(3-0-6)
  English Adventures     
  ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา 
ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยขึ้น 
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  Develop learners in using English as a medium to 
access and retrieve information for education and daily life 
applications. 

และฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่ก าหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
  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 situationsnot only inside but also 
outside classrooms in order to apply the language use to daily 
life. 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน    3(3-0-6) 
  English at Work 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการท างาน และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และ
บริบทอื่น ๆ ของการท างาน 
  Practice English skills in work-related contexts. Make 
use of English for job seeking, job applying, job interviewing, and 
other work-related contexts. 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน             3(3-0-6) 
  English for Dream Achievement  
  ทักษะการใช ้ภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการสมัครงานที ่ ใฝ ่ฝัน   
ฝึกการสัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ท างาน และบริบท
อื่น ๆ ของการท างาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการ
น าเสนองานในรูปแบบต่าง 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 และ
ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยขึ้น 
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GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
  Chinese for Communication  
  เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง 
พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีน
ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั ้งเรียนรู ้และเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
  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 เรียนรู้ค าศพัท์
และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-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 และ
ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยขึ้น 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น                            3(3-0-6) 
  Fun with Japanese 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดย
ใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยขึน้ 
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  Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  promoting 
the understanding of Thai and Japanese cultures. 

  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. 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื ่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  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 เฮฮาภาษามาเลย์            3(3-0-6) 
  Malay Language Fun 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 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      
ชื่อวิชาและ 
ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยขึ้น 

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

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร           

GESL107  บันเทิงกับภาษาเกาหลี     3(3-0-6) 
     Entertain with Korean 

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร 

เปลี่ยนรหัสวิชา      
ชื่อวิชา และ
ปรับปรุงสาระ
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ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Korean, focusing on listening and speaking 
for daily life. 

ในชีวิตประจ าวัน 
 The language skills:  listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking 
for daily life. 

รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยขึ้น 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื ่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Burmese, listening and speaking for daily 
life. 

 - 

GEL0302 ภาษาอนิโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
  Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื ่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย            3(3-0-6) 
  Hello Indonesia Language 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา      
ชื่อวิชา และ
ปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยขึ้น 
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  Study and practice Skills in listening, speaking, 
reading and and speaking for daily communication and 
promoting the understanding of Thai and Indonesian cultures. 

  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. 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้            3(3-0-6) 
  Information for Learning 
  ความหมาย ความส าคัญ และความต้องการสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงและบรรณานุกรม    
การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม
สารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, 
information sources, information resources, electronic 
information searching strategy, information evaluation, 
information ethics, citation and bibliography, information 
presentation in various forms. 
 
 

 - 
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GEH0402 ปรัชญาและศาสนา             3(3-0-6) 
  Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา
และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค าสอน
ของศาสนาต่าง ๆ น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  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. 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา              3(3-0-6) 
  Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา
และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค าสอน
ของศาสนาต่าง ๆ น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุ คคล 
ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  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. 

ปรับรหัสวิชา 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม             3(3-0-6) 
  Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements 
in painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

GESH203 มนุษย์กับความงาม             3(3-0-6) 
  Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การตระหนัก
ในคุณค่าความงาม 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
กลุ่มวิชา และมีการ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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  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. 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน           3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์การเข ้าใจตนเองและผู ้ อ่ืน      
การพัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง  มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
  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 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง           3(3-0-6) 
  Moral Principles Leading to self Sufficiency 
  ความหมายและคุณค่าของชีวิตหลักธรรมในการด ารงชีวิต 
การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness 
of life, mindedness and concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 

 - 

GEH0401 วิถีลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา            3(3-0-6)
  Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ ว ัฒนธรรมและวิถ ีช ีว ิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชด าริ รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน้าที่พลเมือง 
 
 

GESS302 ท้องถิ่นของเรา             3(3-0-6) 
  Our Local 
  ประวัต ิความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ  
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาและหรือ
จังหวัดสตูลเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริ การสร้างจิต
สาธารณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
 
 

น ารายวิชาวิถ ีลุ่ม
น ้าทะเลสาบสงขลา
มาบูรณาการใหม่ 
เพื ่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
และเรียนรู้พื้นที่ลุ่ม
น ้าทะเลสาบสงขลา 
สตูลเพ่ิมข้ึน 
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  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. 
 

  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. 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง            3(3-0-6) 
  Man and Changing World 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตาม
การเปลี ่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการเปลี ่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม  จิตสาธารณะ  การด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  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. 
 
 
 

 - 
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GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ
สิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการป้องกันการทุจริต  
  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 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี  3(3-0-6) 
  Laws and Creating Good Citizenship 
  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ
และสิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
  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 กลุ่มวิชา 
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

GEH0409 วิถีอาเซียน                    3(3-0-6) 
  ASEAN Ways     
  พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพ
และบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม         ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

GESS303 อาเซียนร่วมใจ             3(3-0-6) 
  ASEAN Together 
  ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียนลักษณะ
ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาค
อาเซียน ปัจจัยทางสังคม ว ัฒนธรรม และการเมืองที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อ
อุตสาหกรรมบริการแนวคิดเกี ่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ  
ต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา กลุ่มวิชา 
และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา
ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
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  Development of ASEAN Community, its status and 
role in the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self- adjusment of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 

  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 ความส าคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
สุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจ ากัดการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการคิดเชิง
ระบบจิตส านึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการ
เรียน การด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 

เพ่ิมรายวิชานี้ และ
น ารายวิชา
พฤติกรรมมนุษย์
และการพัฒนาตน
มาบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ความรู้ทักษะของ
ชีวิตมากยิ่งขึ้น  
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  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. 

 GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่    3(3-0-6) 
  Living in Modern Society 
  แนวความคิด  รูปแบบ ทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไข
สถานการณ์ ตระหนักถึงการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  แนวทางการ
ปฏิบัต ิตนในชีว ิตประจ าว ัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และ
สถานการณ์ทางสังคม 
 
 

เพ่ิมรายวิชานี้
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน 

 



 
 

 
  

166 
มคอ.2

 

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

  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. 

 GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          3(2-2-5) 
  The King’s Philosophy for Sustainable 
                Development 
  หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 
10 ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชา
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
23 ข้อ การบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้าจากศาสตร์
พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  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 

เพิ ่มรายวิชานี้ เพื่อ 
ให ้น ักศ ึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
เก ี ่ ยวก ับแนวคิ ด
หล ั กปฏ ิบ ั ต ิ ต าม
โครงการอันนื่อง มา
จากพระราชด าริ 
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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 attendingfield trips for 
local development. 

 GESS305 เจ้าสัวน้อย                     3(3-0-6) 
  Young Entrepreneurship 
  การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนิน
ธุรกิจ นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 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. 

เพ่ิมรายวิชานี้
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการ
ด าเนินธุรกิจ การ
จัดการ วาง
แผนการลงทุน 
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 GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล             3(2-2-5)
  Thinking in The Digital Age 
  ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะ
ของการคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์เพื ่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล    
การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและ    
การประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 
     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 
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
คิดการประยุกต์  
ใช้ชีวิตในยุคที่มี
การเปลี่ยน แปลง 
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 GESC402 โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
  Office Automations 
  ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับส  าน ักงานอัตโนม ัต ิ การประย ุกต ์ใช้
คอมพิวเตอร์ในส านักงาน  การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อจัดการงาน
เอกสาร การใช้โปรแกรมตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อการท างาน 
โปรแกรม น าเสนอ โปรแกรมสื่อสารในส านักงาน โปรแกรมประยุกต์บน
คลาวด์  
               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. 

เพ่ิมรายวิชานี้
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ 
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การท างานใน
อนาคตได้ 

 GESC404 สุขภาพทันยุค             3(2-2-5) 
  Modern Health 
  ความร ู ้ เก ี ่ยวกับส ุขภาพ ความเคร ียดและการจ ัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร 
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

เพ่ิมรายวิชานี้
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพเพ่ือให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
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  Health knowledge, stress sand stress management, 
health safety, the fundamental knowledge of food, food 
consumption and exercise. 

 GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล             3(2-2-5) 
  Information Explorers 
  การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 
Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application 
และ Application อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม 
ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการน าเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
  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. 
 

เพ่ิมรายวิชานี้
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
สืบค้น และทักษะ
การใช้สารสนเทศท่ี
หลากหลาย 

 



 

 

 

มคอ.2
 

171 

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

 GESC406 รู้ทันโลก              3(2-2-5) 
  World Knowledge 
  การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี ่ยนแปลงของโลก 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์และสรรพสิ่ง การใช้พลังงาน
ในชีวิตประจ าวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
  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. 

เพ่ิมรายวิชานี้
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ธรรมชาติ ระบบ
ของโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด 

 GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์             3(2-2-5) 
  Online Business Management 
  จุดประกายการเริ ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและ
แนวโน้มตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อ
เพื่อธุรกิจออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับ
ธุรกิจออนไลน์ 

เพ่ิมรายวิชานี้
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจแนวทางการ
ประกอบธุรกิจ
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  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. 

ออนไลน์ ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ           3(2-2-5)  
  Integrated Health Care  
  ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ การดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการด้านอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการความเครียด 
เพื ่อการมีคุณภาพชีวิต ที ่ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื ่อที ่ผิดทางด้าน
สุขภาพ   
  Definition and composition of wellness, integrated 
health care exercises and stress management, improvement of 
the quality of life and right views of wellness. 

 - 

GES0501 วิเคราะห์การคิด             3(2-2-5) 
  Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด ว ิธ ีค ิด คณิตศาสตร์เพ ื ่อการตัดส ินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  

 - 
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   Thinking process, ways of thinking, 
Mathematics decision making, information technology for data 
analysis and presentation. 
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี             3(2-2-5) 
  Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความ
มั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  Technology in daily life, technology effects, 
security, ethics and computer laws. 

 - 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น           3(3-0-6) 
  Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ของร่างกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สภาวะ
อาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, situation of 
food and nutrition. 
 

 - 
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GES0502 ชีวิตกับสิง่แวดล้อม             3(3-0-6) 
  Life and Environment 
  ความร ู ้ เก ี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมและมลพิษสิ ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต
หลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพ
ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเพื ่อน าไปสู ่แนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื ่อมโยงไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  
  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. 
 
 

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม            3(2-2-5) 
  Modern Lifestyle and Environment  
  การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภัยพิบัติ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ  
ภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตยุคใหม่ 
  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. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และมีการ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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GES0601 นวัตกรรมการเกษตร            3(3-0-6) 
  Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตร
ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร   
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, 
safe agriculture, revolution in agricultural technology. 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร            3(2-2-5) 
  Agriculture Innovation 
  ความส าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจเกษตร
เบื ้องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตร เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
  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 และมีการ
ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5) 
  Jobs on a Daily Basis 
  ศึกษาและปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการใช้เครื ่องมือช่างพื ้นฐาน      
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส านักงานระบบ
สุขภัณฑ์ ระบบแสงสว่าง การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
  Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, the 

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

 GESH204 วัยใส ใจสะอาด       3(3-0-6)
  Youngster with Good Heart 
  การทุจร ิต การป้องกันการทุจร ิต จ ิตส  าน ึกสาธารณะ              
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนรว่ม
ของชุมชน ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือป้องกันการทุจริต    
  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. 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 

 GESH205 นักสืบชุมชน         3(2-2-5) 
  Community Detective 
  ความหมายและความส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การ
บริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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  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  มนุษยชาติ        3(3-0-6) 
   Humankind 
     เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก 
ทักษะการด ารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทาง
อารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดใน
ทุกสถานการณ ์
      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. 

รายวิชาใหม่กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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 GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์     3(2-2-5) 
   Cyber Security and Confidentiality 
  ความหมาย ความส าคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี  
ยุคด ิจ ิท ัล การใช ้สารสนเทศจากสื ่อทางเทคโนโลยี อย ่างปลอดภัย         
แนวทางการป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี         
การวิเคราะห์ และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรู้เท่า
ทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมี
ความร ู ้  และทักษะเหล่าน ี ้ เพ ื ่อให ้อย ู ่รอดโดยไม ่ตกเป็นเหยื ่อทาง
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  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. 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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 GESH208 นวัตกรรมท าเองได้      3(2-2-5) 
  Do it yourself Innovations 
  การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วย
ตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที ่หาได้ง ่ายในท้องถิ ่น การทดสอบ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพ
และชีวิตประจ าวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
  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. 
 
 
 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระการปรับปรุง 

 GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่   3(3-0-6) 
   Local Culture and Modern Identity 
   ประว ัต ิความเป็นมา ความเช ื ่อ ศ ิลปะและว ัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตาม
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, 
arts environment and local identity from the community 
learning center. 

รายวิชาใหม่ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ  

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

4571211   คณิตศาสตร์พื้นฐาน    3(3-0-6) 
  Fundamental  Mathematics 

   ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ ล าดับและอนุกรม 

    Real number system; relations and functions; 
algebraic functions; transcendental functions; geometric 
analysis; sequences  
and series 

4661231 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
 สารสนเทศ  
 Mathematics and Statistics for 
 Information Technology 
 ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และพีชคณิต
ของบูลีน เซ็ต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน ความ
น่าจะเป็น ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง หลักการประมาณค่า 
การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
พยากรณ์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิติเพ่ือการวิจัย 
 Study the basics of logic and boolean 
algebra, set theory, relation and function, base number 
systems, population and sampling, estimation 
principles, hypothesis testing, finding relationships 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 

4661112   สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  Statistics for Information Technology 
  การประยุกต์งานทางสถิติส าหรับงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความน่าจะเป็น การกระจาย การสุ่มตัวอย่างการ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

กระจาย การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 Applications of statistic in information 
technology, probability, probability distribution, 
sampling, distribution, estimation, hypothesis testing, 
estimation, regression and correlation analysis 

between variables, predictive analytics, and the use of 
statistical software packages for research 

4661111   หลักส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Fundamental of Information Technology 
  ความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ
จ าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าคัญของข้อมูล
และสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์กร การบริหารโครงการ 
การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั ่นคงของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็น
นักเทคโนโลยีสารสนเทศและแขนงวิชาการอื ่นที ่เก ี ่ยวข้อง 
พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม และการ

4661131 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ            3(2-2-5)            
 และนวัตกรรมดิจิทัล       
 Fundamentals of Information 
 Technology and Digital Innovation 
         องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาพรวมการ
ท างานของระบบปฏิบัต ิการ การจัดการข้อมูล เทคโนโลยี
ฐานข้อมูล แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับการสร้างโปรแกรม การสื่อสาร
ข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานส านักงาน และประเด็นทางด้านจริยธรรม 
กฎหมาย และสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

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

 Computer system components, operating 
system overview, data management, database 
technology, basic concepts of computer programming, 
data communication and computer network system, 
Modern Information Technology, Information 
Technology policies, the use of software packages in 
workplaces, and issues of ethics, law, and society in 
information technology 

4662113 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
    English for Information Technology          
       การใช้ภาษาอังกฤษโดยฝึกทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง 
พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ศึกษาศัพท์และเอกสารที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 The use of English by the four skills of listening, 
speaking, reading and writing about information 
technology; learning vocabulary and documents related 
fields in information technology 
4662211   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ       3(2-2-5) 
 Management Information System 
 แนวคิดทางด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์กร การขยายการบริหารด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบ
จัดการการวางแผนและเตรียมงบประมาณ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การพัฒนา และการใช้ระบบปัจจัยความส าเร็จรวมถึง
ความเป็นส่วนตัว จรรยาบรรณ ความมั่นคงของงาน การเปลี่ยนงาน 
การตรวจวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของระบบจรรยาบรรณ
ในการจัดการระบบสารสนเทศ วิศวการของการประมวลธุรกิจ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างองค์กร อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

4662133   นวัตกรรมกระบวนการ          3(2-2-5) 
 และการจัดการการเปลี่ยนแปลง         
  Process Innovation and  
  Change Management 
   การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร การน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร นวัตกรรมกระบวนการ บทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อนว ัตกรรมกระบวนการ การ
ออกแบบกระบวนการและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช ้ให้เกิดนวัตกรรม ความสัมพันธ์ของนวัตกรรม
กระบวนการ และการบร ิหารจ ัดการความเปลี่ ยนแปลง         

- ปรับชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 



 

 

 

มคอ.2
 

185 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

 Concepts in the administration of information 
system functions in organizations.  Enhancement of 
management with computers.  Management system 
development. Planning and budgeting. Analysis, design, 
implementation and operation.  Success factors 
including privacy, ethics, job security, job changes. 
Information security.  Measurement of operating 
performance.  Ethics in management information 
systems.  Business process engineering and information 
technology between organizations such as electronic 
data interchange and electronic commerce 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมและการสร้างการ
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Managing information systems in organizations, 
implementing information systems in organizations, 
process innovation concept, procedure for creating 
process innovation, the role of information technology 
in process innovation, process design and the 
application of information technology for implementing 
innovation, the relationship between process 
innovation and change management, strategies analysis 
for preparing and accepting of changes 

4663212   ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
              Information System Security 
   หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้ารหัสและ
ถอดรหัส การออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัย มาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัย องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ แนวคิดการสแกนช่องโหว่ แนวคิดการเจาะ

4663436  การบริหารจัดการความม่ันคง        3(2-2-5) 
  ปลอดภัยสารสนเทศ 
  Information Security Management  
        การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
การบริหารจัดการความเสี่ยง เครื่องมือการบริหารจัดการความ
มั ่นคงปลอดภัย การบร ิหารจัดการเหตุการณ์ความมั ่นคง

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ระบบ หลักการการประเมินความเสี่ยง แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์            
         Principle of general encryption and 
decryption data, designing of security system, security 
standard and guidline, basic components of security 
system, scanning vulnerability concept, hacking 
concept, principles of risk assessment, risk managment 
concept and cyber-crime 

ปลอดภัย กรณีศึกษาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ในองค์กร 
      Information security management, risk 
management, security management tools, security 
incident management, case studies of information 
security management 

4663213   สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        1(0-3-2) 
            Seminar in Information Technology  
  การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่
เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 
21 เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน น าเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียน 
          A study and collection of the academic 
documents and research journals that can be useful 
and correspond with the changes of the 21st century, 

4663135  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       1(0-3-2) 
  และนวัตกรรมดิจิทัล   
   Seminar in Information Technology  
   and Digital Innovation 
  แนวคิด รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา น าเสนอ
และอภิปรายหัวข้อส ัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

editing, data analysis, report, presentation and 
discussion in the classroom 

   Concepts, formats, and methods for 
organizing seminars, presentation and discussion on 
topics of information technology and digital innovation 

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

  บทบาทของผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธรรมชาติของโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดในการ
ริเริ ่มโครงการ บริบทของโครงการ ปัจจัยส าคัญของโครงการ 
ความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบโครงการ คุณภาพของ
การบร ิหารโครงการ กรณีศ ึกษาโครงการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน  
 The role of the information technology project 
manager. The nature of information technology project. 
Conceptualizing and initializing the information 
technology project. Project factors and project context. 
Risk and project control.  Assessment and quality of 

- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื ้อหาไปแทรกใน
รายวิชา 
1) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

project management.  Case study of information 
technology project. 
4662311   ระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
 Database Systems   
 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน ภาษาที่ใช้ใน
ระบบฐานข้อมูล ความคงสภาพของฐานข้อมูล การรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล 
 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 

4662234 ระบบฐานข้อมูล          3(2-2-5) 
 Database System 
   แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน ภาษาที่ใช้
ในระบบฐานข้อมูล ความคงสภาพของฐานข้อมูล ความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลโนเอสอิวแอล 
  The concept of a database system, 
database models, database analysis and design, 
normalization, database languages, database integrity, 
database security, database system applications, 
introduction to NoSQL 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

4662312   เทคโนโลยีเว็บ    3(2-2-5) 
  Web Technology 
  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างเว็บสมัยใหม่ การ
ออกแบบและภาษาส าหรับการพัฒนาเว็บ เว็บเซอร์ว ิส การ
วิเคราะห์เว็บไซต์ และความม่ันคง 
 Introduction to modern web architecture, 
structure and design. Web development languages, web 
services, web analytics and web security 

4662334 เทคโนโลยีเว็บและการพัฒนาเว็บ        3(2-2-5) 
  แอปพลิเคชัน 
  Web Technology and Web  
  Application Development 
  เทคโนโลยีเว ็บ โพรโทคอลและภาษามาตรฐาน 
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ โครงสร้างและองค์ประกอบของ
เว็บไซต์ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บฝั ่งไคลเอนต์และฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบเอ็มวีซี การใช้เครื่องมือ เฟรมเวิร์ก เทคนิค 
ที่ใช้ส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การใช้บริการเว็บเซอร์วิส
ผ่านเครือข่าย การออกแบบและการพัฒนาเว็บเซอร์วิส และ
ความมั่นคงของเว็บ  
  Web technologies, protocols and standard 
languages, Services-Oriented Architecture (SOA), website 
structure and composition, client- side and server- side 
web applications with MVC model, using tools, 
frameworks, techniques for web application 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ    3(2-2-5) 
  Web Programming 
 รายว ิชาท ี ่ เ ร ี ยนผ ่านมาก ่อน :  4661412 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บ เทคนิคการเขียนโปรแกรม
สคริปต์ฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย เครื่องมือช่วยในการพัฒนาเว็บ การ
พัฒนาระบบเว็บร่วมกับฐานข้อมูล และความปลอดภัยของ
ระบบงาน 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

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

development, usability of web services via network, 
designing and developing web services and web 
security 

4663626   เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                    3(2-2-5) 
            Web Services Technology 
  สถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลมาตรฐาน 
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ การใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านเครือข่าย 
การออกแบบและการพัฒนาเว็บเซอร์วิส การเผยแพร่และการน า
เว็บเซอร์วิสไปใช้งาน ความมั่นคงของเว็บเซอร์วิส 
            Web services architecture, standard 
protocol, Services-Oriented Architecture (SOA), usability 
of web services via network, designing and developing 
web services, publishing and deploying web services; 
and web services security 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

4662313   การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก    3(2-2-5) 
  Computer Graphic Design      
  หลักทฤษฎี สี เส้น และภาพ การวาดภาพ การจัด
วาง การออกแบบ ชนิดและการจัดการไฟล์ภาพ กระบวนการ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ความรู้การผลิตชิ้นงาน การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการท างานด้านกราฟิก 
  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 

4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก       3(2-2-5) 
   Computer Graphic Design 
   หลักทฤษฎี สี เส้น และภาพ การวาดภาพ การจัด
องค์ประกอบภาพ การออกแบบชนิดและการจัดการไฟล์ภาพ 
กระบวนการการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ความรู้
การผลิตชิ้นงาน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการท างานด้วย
กราฟิก 
 The theory of color, line, and image, 
drawing, composition, designing of image types and 
management of image files, process of producing 
electronic media, applying knowledge in production 
work, and using graphics software in graphic works 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

4662314   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  3(2-2-5) 
 และคอมพิวเตอร์                    
 Human-Computer Interaction     
 ปัจจัยมนุษย์ แนวคิดการออกแบบส่วนต่อประสาน
กับผู ้ใช ้โดยค านึงถึงศักยภาพของมนุษย ์และคอมพิวเตอร์ 

4663235 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์        3(2-2-5) 
 และคอมพิวเตอร์         
 Human-Computer Interaction             
         แนวคิดและความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบ  

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

แบบจ าลองส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้และวิทยาการ
รับรู้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้
งานของมนุษย์ การประเมินคุณภาพส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้ 
เครื่องมือช่วยออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 Human factor, concept of user interface design; 
which computer and human potential being consider, 
user interface model, user psychology and perception 
science, hardware technology and human interaction 
system, user interface evaluation, user interface design 
tools, mobile device user interface. 

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ การพัฒนาส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ การประเมินส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
 Concepts and importance of human-
computer interaction, technologies used in design, user 
experience design, developing user interface, 
evaluating user interface 

4663315   การจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Computer Management and   
     Maintenance  
  คุณล ักษณะอุปกรณ์ต ่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์  
ประเภทของซอฟต์แวร์ การก าหนดค่าในไบออส การจัดการ
ฮาร์ดดิสก์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การ

- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื ้อหาไปแทรกใน
รายวิชา 
1) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ติดตั ้งไดร์เวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การโคลนนิ ่งข้อมูล การ
ก าหนดร่างขอบเขตงานทางคอมพิวเตอร์ 
           Computer equipment and supplies, types of 
software,  configuring BIOS settings,  hard disk 
management, operating system installation and 
application software, installing drivers and peripherals,  
data cloning, computer term of reference 

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

 ศึกษาค้นคว้าหัวข้อ เนื ้อหา และวิธ ีการจัดท า
โครงงาน/งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนเค้าโครง
โครงงาน/โครงร่างงานวิจัย รายงานความก้าวหน้า และน าเสนอ
ผลการศึกษา 
 Research topics, contents and 
project/ research methodology in information 
technology, proposal writing, progress report and 
presentation 

4663531 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(0-6-3)
  และนวัตกรรมดิจิทัล 1               
  Project in Information Technology and 
  Digital Innovation I 
   การศึกษาค้นคว้า หัวข้อ เนื้อหา และวิธีการจัดท า
โครงงาน งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
เขียนเค้าโครงโครงงาน โครงร่างงานวิจัย รายงานความก้าวหน้า 
และน าเสนอผลการศึกษา 
        Research topics, contents and project, 
research methodology in information technology and 

- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

Digital Innovation, proposal writing, progress report and 
presentation 

4664317   โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  2(0-4-2) 
  Project in Information Technology II 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4663316 โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
  ด าเนินโครงงาน/งานวิจัย รายงานความก้าวหน้า 
เขียนรายงาน และน าเสนอผลงาน 
 Perform a project/ research, progress report, 
report writing and presentation 

4664535   โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(0-6-3)
  และนวัตกรรมดิจิทัล 2                       
 Project in Information Technology and 
 Digital Innovation II 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4663531 โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 
Pre-requisite : 4663531 Project in Information 

Technology and Digital Innovation I 
  ด าเนินโครงงาน/งานวิจัย รายงานความก้าวหน้า 
เขียนรายงาน และน าเสนอผลงาน 
           Perform a project/ research, progress report, 
report writing and presentation 
 
 
 

- เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

4661411   ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
             Algorithm and Basic Programming 
  ขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี หลักการ
ทั ่วไปเกี ่ยวกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปร ค่าคงที่ 
เครื่องหมายกระท าการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างค าสั่งแบบ
ล าดับ แบบเลือกท า และแบบวนซ ้า 
            Algorithms; Tool for algorithms; General 
concepts of structural computer programming: variable, 
constant, operator, expression, data types; program 
structure: sequence, selection and repetition program              

4661331 แนวคิดและการแก้ปัญหา         3(2-2-5) 
  ทางคอมพิวเตอร์         
 Creative Thinking and Problem  
 Solving in Computer 
  กระบวนการคิดอย่างสร ้างสรรค์ กระบวนการ
แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน โครงสร้าง
การตัดสินใจและการวนรอบ การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์และ
การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้บล็อกค าสั่ง วิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา 
  Creative thinking process, focuses on 
Applying algorithms, pseudo-code, flowcharts, decision 
structures, and loops, for solving problems and 
designing computer systems by using command blocks 
 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

4661412   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
              Computer Programming 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4661411 แนวคิดและการ

แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 
  ทบทวนโครงสร้างควบคุม โครงสร้างข้อมูลแบบ
อาร์เรย์ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม 
ฟังก์ชันเรียกตัวเอง ตัวชี้และการประยุกต์ใช้ แฟ้มข้อมูลและ
สารบบ 
  Review of structural program, array of data 
types, user defined procedure/ function, parameter 
passing, recursive function, pointer and applications, file 
and file directory 

4661332  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
  Computer Programming 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4661331 แนวคิดและการ

แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 
Pre-requisite : 4661331 Creative Thinking and 

Problem Solving in Computer 
  แนวคิดของโปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้าง ข้อมูล
และชนิดของข้อมูล การใช้ค าสั่งแบบล าดับ แบบเลือกท า และ
แบบวนซ ้า อาร์เรย์ การประมวลผลสตริง ฟังก์ชันมาตรฐาน การ
เขียนฟังก์ชัน 
  Concepts of structural language 
programming, data and data types, using sequential, 
selective, and iterative commands, array, string 
processing, standard function, function development 
 
 
 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

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

 ประเภทของระบบสารสนเทศ วิธีการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ 
การรวบรวมและการวิเคราะห์ความต้องการ โมเดลการจ าลอง
ข้อมูล และการออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การ
ออกแบบการน าเข้าข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล การออกแบบ
การปฏิสัมพันธ์ แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
  Type of information systems, information 
systems development methodology, problem defining 
and feasibility study, requirement collection and 
analysis, data modeling, system design, database design, 
input and output design, interaction design, object-
oriented analysis and design concept 

4662132 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ        3(2-2-5) 
  สารสนเทศ  
  Information System Analysis And Design             
          การจัดการโครงการระเบียบวิธีในการพัฒนาระบบ 
การก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวม
และการวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้วย
กระบวนการทางความคิด โมเดลการจ าลองข้อมูล และการ
ออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการน าเข้า
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล แนวคิดการออกแบบเชิงวัตถุ  
  Project management, methodology for 
system development, problem definition and feasibility 
study, collection and analysis of needs, case study 
analysis with mind map, data model and system design, 
database design, design of data importing and 
presentation, object-oriented design concepts 
 
 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

4663415   การโปรแกรมเชิงวัตถุ             3(2-2-5) 
            Object-Oriented Programming 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4661412 การโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
  แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาเชิงวัตถุ การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู ้ใช้  
การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ และการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล 
  Object- oriented programming concepts, 
programming using object-oriented languages, creating 
graphical user interfaces, event-driven programming and 
database connection programming 

4662333  การโปรแกรมเชิงวัตถุ         3(2-2-5) 
   Object-Oriented Programming 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4661332 การโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
Pre-requisite : 4661332 Computer Programming 
             แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การรับ
ทอด โพลีมอร์ฟิซึม การน าคลาสกลับมาใช้ใหม่ และการเขียน
โปรแกรมโดยใช้ภาษาเชิงวัตถุ และการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล 
  Object- oriented programming concepts, 
encapsulation, inheritance, polymorphism, reuse of 
classes, and programming using object- oriented 
languages and database connection programming 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 

4661511   โครงสรา้งข้อมูล     3(2-2-5) 
  Data Structures 
  การออกแบบและการจัดการโครงสร้างข้อมูลภายใน
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ แถวล าดับ กองซ้อน แถวคอย รายการ 

- ยกเลิกรายวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

รายการโยง ต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับ และการค้นหา รวมถึง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน 
             Design and manipulate data structure in 
computer:  array, stack, queue, list, link list, tree, graph, 
sort and search, including the performance analysis 

4661512   การส่ือสารข้อมูลและเครอืข่าย  3(2-2-5) 
  คอมพิวเตอร์    
            Data Communication and Computer  
  Network  
  หลักการและกระบวนการพื้นฐานของการสื่อสาร
ข้อมูล การรับส่งข้อมูลแบบแอนาลอกและแบบดิจิทัล การ
เข้ารหัสข้อมูล การควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของ
ข้อมูลและการผสมสัญญาณ การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสและอะ
ซิงโครนัส  เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย  
เครือข่ายไร้สาย 
 Principles and process of communication, 
analog and digital data communications, data encoding, 

4662431   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
  และการประมวลผลแบบคลาวด์           
   Computer Network and Cloud   
   Computing 
  การจ ัดการเคร ือข ่ายและโครงสร ้างพ ื ้นฐาน 
องค์ประกอบและหน้าที่การท างานของเครือข่าย สถาปัตยกรรม
การจัดการเครือข่าย การจัดการบัญชีผู้ใช้และการเข้าถึงเครือข่าย 
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย เครื่องมือในการจัดการ
จัดการเครือข่าย ปฏิบัติการด้านการจัดการเครือข่าย พื้นฐาน
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมคลาวด์ แบบจ าลองการให้บริการ 
การให้บริการโครงสร้างพื ้นฐาน การให้บริการซอฟต์แวร์       

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

error control, data flow control and multiplexing, 
asynchronous and synchronous data transmission, 
technology and network system architectures and 
wireless network 
 
 
 

การให้บริการแพลตฟอร์ม การบริการบนระบบประมวผล            
การให้บริการจัดเก็บข้อมูล 
  Network management and network 
infrastructure, composition and function of the 
network, network management architecture, user 
account management and network access control, the 
security of network system, network management 
tools, network management practice, basic cloud 
technologies and architectures, service model, 
infrastructure as a service, software as a service, 
platform as a service, services on the processing  
system, data storage service 

4663611   การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  3(2-2-5) 
  2D Animation Creation 
  หลักทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคการสร ้าง
ภาพเคลื่อนไหว การแปลงรูปร่างและโครงร่าง การเชื่อมโยงและ
ควบคุมการเคลื่อนไหว การเขียนบทด าเนินเรื่อง ฝึกปฏิบัติการใช้

- ยกเลิกรายวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ซอฟต ์แวร ์ท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องก ับการออกแบบและการสร ้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ
  Design theory and animation techniques, 
shape motion and tween motion, links and motion 
control, storyboard writing,  software practice related 
to design and create 2D animation 
4663612   การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   3(2-2-5) 
  3D Animation Creation 
 
  แนวคิด เทคนิค และหลักการสร้างกราฟิก 3 มิติ ให้
เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ การใช้โปรแกรมประยุกต์
คอมพิวเตอร ์กราฟิกในการออกแบบอย่างสร ้างสรรค์และ
เหมาะสม 
  Concept, principle and 3D graphics creation 
techniques to suitable for various projects, using 
applications to design 3D graphics with creativity and 
appropriateness 

- ยกเลิกรายวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

4663613   การผลิตสื่อมัลติมีเดีย    3(2-2-5)  
  Multimedia Production 
 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิเคราะห์ วางแผน เตรียมการ 
และผลิตสื่อมัลติมีเดียที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ กระบวนการท างาน 
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ การบันทึก และเทคนิคการแก้ไข การ
ประเมินคุณภาพชิ้นงาน และการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย  
  Analyzing, planning, preparing for 
multimedia production, working process, using tools 
and material, recording and editing techniques, quality 
evalution and multimedia publish 

4663001   การสร้างสื่อแอนิเมชัน         3(2-2-5) 
  Animation Creation 
  หลักทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคการสร ้าง
ภาพเคลื่อนไหว การแปลงรูปร่างและโครงร่าง การเชื่อมโยงและ
ควบคุมการเคลื่อนไหว การเขียนบทด าเนินเรื่อง ฝึกปฏิบัติการใช้
ซอฟต ์แวร ์ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการออกแบบและการสร ้ าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ 
  Design theory and animation techniques, 
shape motion and tween motion, links and motion 
control, storyboard writing, software practice related to 
design and create 2D and 3D animation 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 

4663614   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)    
  Computer Network Design 
  การระบุความต้องการของเครือข่าย การออกแบบ
ทางตรรกะและทางกายภาพ การทดสอบและการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพเครือข่าย การจัดท าเอกสารเครือข่าย 

4662432  การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
   Computer Network Management 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4662431 ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบคลาวด์ 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

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

Pre-requisite : 4662431 Computer Network and 
Cloud Computing 

   การออกแบบและบริหารระบบงานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้าน
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การปรับแต่งระบบ การจัดการด้านประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบการบุกรุก และการป้องกันระบบจากภัยคุกคาม 
การส ารองและกู้คืนระบบ  
  Design and management of computer 
systems and computer networks, Terms of Reference 
( TOR)  definition, networks server and computer 
network installation, system configuration, performance 
management, Intrusion detection and protection of the 
system from threats, system backup and recovery 
 
 
 

4663615   ความม่ันคงของเครือข่าย    3(2-2-5)  
  Network Security 
  หลักการเบื้องต้นของความมั่นคงและการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  วิทยาการรหัสลับ  
นโยบายเพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่าย มาตรฐาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบเครือข่าย เครื่องบริการ ให้มีความ
มั่นคงและปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กร   
  Principle of computer system and network 
security, encryption technologies, network security 
management, network security standard, legal  in 
computer security, network and service design to secure 
and suitable for organization 
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4663616   เทคโนโลยีไร้สาย    3(2-2-5) 
  Wireless Technology 
  หลักการพื ้นฐานของการสื ่อสารแบบไร้สายและ
โทรศัพท์เคลื ่อนที่ เทคโนโลยีในการสื ่อสารข้อมูลแบบไร้สาย 
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายและเครือข่ายท้องถิ ่นแบบไร้สาย    
การทดลองออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การประยุกต์ใช้  
การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์สัญญาณและการตรวจสอบแก้ไขปัญหา อนาคตของ
เครือข่ายเทคโนโลยีไร้สาย 
  Principle of wireless and mobile technology, 
wireless communication technology, wireless networks 
and wireless Local Area Network, experimental design 
and installation of a wireless network, applied wireless 
communications and mobile, instruments related to 
signal analysis and monitoring solutions and the future 
of wireless networking technology 

4663434   เทคโนโลยีไร้สาย          3(2-2-5) 
   Wireless Technology 

  หลักการพื ้นฐานของการสื ่อสารแบบไร้สายและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีในการสื ่อสารข้อมูลแบบไร้สาย 
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายและเครือข่ายท้องถิ ่นแบบไร้สาย   
การทดลองออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การประยุกต์ใช้ 
การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์สัญญาณและการตรวจสอบแก้ไขปัญหา อนาคต
ของเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สาย 
  Principle of wireless and mobile 
technology, wireless communication technology, 
wireless networks and wireless Local Area Network, 
experimental design and installation of a wireless 
network, applied wireless communications and mobile, 
instruments related to signal analysis and monitoring 
solutions and the future of wireless networking 
technology 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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4663617   การประยุกต์ใช้งานเครือข่าย  3(2-2-5) 
           สังคมออนไลน์   
  Applications of Social Network 
   ศึกษาความหมายและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ การ
สร้างและการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื ่น การสื่อสาร และการ
ประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ความเป็นส่วนตัว และจรรยาบรรณใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ 
  Study the meaning and type of social media 
and social network, create and share knowledge with 
others, communicate and develop social media for 
specialists. Concern about privacy and ethical on social 
media and Acts on Computer related crimes 
 
 
 

- ยกเลิกรายวิชา 
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4663618   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Special Topics in Information   
  Technology 
  เนื ้อหาที ่เป ็นความรู ้ใหม่หรือก าล ังเป็นที ่สนใจ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปรับเปลี ่ยนไปเพื ่อให้
สอดคล้องกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  Content, which is new knowledge or, is 
interesting in information technology adjusting to social 
trends and new technologies 

- ยกเลิกรายวิชา 

4663619   ธรุกิจดิจทัิล    3(2-2-5) 
  Digital Business 
  หลักการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ
พาณิชย์ แผนงานส าหรับจัดจ าหน่ายและการบริหารจัดการธุรกิจ
ผ่านเครือข่าย การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด หลักการและ
นัยของการค้นหาที ่ม ีต ่อการแข่งขัน การให้บริการธุรกิจผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการช าระเง ิน ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการจัดการระบบคง

- ยกเลิกรายวิชา 
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คลัง ระบบหุ ้นส่วนและบริษัทคู ่ค้า ความเป็นส่วนบุคคลและ
ทรัพย์ส ินทางปัญญา และ พ.ร.บ. ว ่าด้วยการท าธ ุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2544) 
            Principle and uses of information 
technology for commerce, distribution planning and 
business management network, public relations and 
marketing communication, nuture and methods of 
searching for competition, business services through 
computer networks, payment system, security system, 
computer security, data management process, 
partnership and partner companies, privacy and 
intellectual property, ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT. 
B.E. 2544 (2001) 

4663620   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
        Object-Oriented Analysis and Design      
  แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการและวิธีการวิเคราะห์และ

4663341   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 
  Object-Oriented Analysis and Design 
  ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ แนวคิด
เชิงวัตถุ หลักการและวิธีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การ

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ออกแบบเชิงวัตถุ การสร้างแบบจ าลองระบบด้วยยูเอ็มแอล ฝึกใช้
เคสทูลในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
  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 
 

สร้างแบบจ าลองระบบด้วยยูเอ็มแอล ฝึกใช ้เคสทูลในการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
   Software development with agile method, 
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 

4663621   วิศวกรรมซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 
  Software Engineering 
  แนวคิด กระบวนการ เทคนิค และเครื ่องมือทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการ การออกแบบ
และสร้างแบบจ าลองซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
ทดสอบซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาและการน าซอฟต์แวร์ไปใช้ 
การทวนสอบและตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ และการ
ประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์  
  Concepts, processes, techniques and tools 
of software engineering, project management, software 

- ยกเลิกรายวิชา 
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modeling and designing, software development; 
software testing, software maintenance and 
deployment, software verification and validation, 
software quality assurance 
4663622   การท าเหมืองข้อมูล    3(2-2-5) 
 Data Mining 
  หลักการเหมืองข้อมูล กระบวนการเหมืองข้อมูล 
การเตรียมข้อมูลส าหรับการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ตะกร้าตลาดข้อมูล การค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 
  Data mining concepts, data mining process, 
data preparation for data mining, data mining 
techniques including market basket analysis, mining 
association rules, data classification, data clustering, and 
data mining applications 

4663236   วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น   3(2-2-5) 
     Basic of Data Science  
            บทบาทและความส าคัญของนักวิเคราะห์ข้อมูล    
แมทชีนเลิร ์นนิงอัลกอริทึม เทคนิคและเครื ่องมือในการท า      
แมทชีนเลิร์นนิง การเตรียมข้อมูลส าหรับการท าแมทชีนเลิร์นนิง 
การสร้างตัวแบบส าหรับการท านายจากข้อมูลที่มีอยู่จริงและการ
ประเมินผลตัวแบบ การแก้ปัญหาเฉพาะอย่างโดยใช้เทคนิค
ทางแมทชีนเลิร์นนิงที่เหมาะสม 
  Roles and importance of a data scientist, 
standard machine learning algorithms, machine learning 
tools and software packages, data cleaning and 
exploratory data analysis, learn predictive models from 
real world datasets and evaluate learned models, 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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choose and use a suitable machine learning technique 
to solve a particular real world problem 

4663623   ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่    3(2-2-5) 
     Modern Programming Language 
  การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่
หรือซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์กสมัยใหม่ที ่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด 
  Application development with modern 
programming languages or modern software framework. 
Development for  industrial software on market demand 

4663339    การโปรแกรมสมัยใหม่         3(2-2-5)                                      
  Modern Programming 

 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่
หรือภาษาโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของตลาด การพัฒนา
เอนเตอร์ไพรส์แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยเฟรมเวิร์ก
และภาษาสมัยใหม ่

 Developing program with modern 
programming languages or industrial tendency 
programming languages, development of enterprise 
application that connects a database using framework 
and modern programming 

 
 
 
 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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4663624   การพัฒนาแอปพลิเคชัน   3(2-2-5) 
 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
           Mobile Application Development 
   ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา 
การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ ใช้ การจัดเก็บข้อมูล      
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การสร้างไฟล์ติดตั้งและส่งออกแอปพลิ   
เคชันเพื่อติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จริง 
  Programming languages and tools used for 
development, creating graphical user interfaces, data 
storage, database connection, creating a setup file and 
export applications for installation on real mobile 
devices 

4663336   การพัฒนาแอปพลิเคชัน         3(2-2-5) 
  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
  Mobile Application Development 
           ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา 
การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู ้ใช้ การจัดเก็บข้อมูล     
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การสร้างไฟล์ติดตั้งและส่งออกแอปพลิ  
เคชันเพื่อติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จริง  
            Programming languages and tools used for 
developing and creating graphical user interfaces, data 
storage, database connection, creating a setup file and 
exporting applications for installation on real mobile 
devices 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

4663625 ฐานข้อมูลและการพัฒนา    3(2-2-5) 
  โปรแกรมประยุกต์                                                    
  Databases and Web Application Development 
  การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้   
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 

- ยกเลิกรายวิชา 
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การสร้างรายงาน การส ารองและกู้คืนฐานข้อมูล การใช้ทริกเกอร์
และการทดสอบความตรง  
       Applying database, user interface, database 
connection, data manipulation and data processing, 
report creation, backup and recovery, trigger and 
validate testing 
4663627   แพลตฟอร์มเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
  Platform Technologies 
  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล 
หน่วยความจ า ระบบบัส และระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 
ส่วนประกอบและหลักการท างานของระบบปฏิบัติการ การ
ก าหนดค่าระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
 Computer architecture such as processing 
unit, memory, bus and interface peripherals; 
components and principles of operating system and 
tuning performance of operating system 

4663435   แพลตฟอร์มเทคโนโลยี          3(2-2-5) 
  Platform Technologies 
    สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ส ่วนประกอบและ
หล ักการท  างานของระบบปฏ ิบ ัต ิ การ  การก  าหนดค่ า
ระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญ 
และร ูปแบบการประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยีบล ็อกเชน การน า
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งาน 

  Computer architecture, components and 
principles of operating system, tuning performance of 
operating system, basic important features and 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

applications of blockchain technology, and applying 
platform technologies to address practical problems 

3562201   การสรา้งธรุกิจใหม่และการเป็น  3(3-0-6) 
  ผู้ประกอบการ        
 New Venture Creation and 
 Entrepreneurship 
  ความร ู ้ ท ั ่ ว ไป เก ี ่ ย วก ั บการป ระกอบธ ุ รกิ จ 
องค์ประกอบในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การตลาด  การผลิต  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ  รูปแบบและแนวทาง
ในการสร ้างธ ุรก ิจ SMEs   พื ้นฐาน  แนวค ิดของการเป็น
ผู ้ประกอบการ  การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของการเป็น
ผู้ประกอบการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ  
รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 General knowledge  about business, 
component of  business management such as 
marketing, production, human resource management, 

4663134   เถ้าแก่น้อยไอที          3(2-2-5)                                      
 IT Young Entrepreneurship 
         ความรู ้เกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบ
พื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การว ิเคราะห์ป ัจจ ัยสภาพแวดล้อมในการประกอบธ ุรกิจ 
ออกแบบแผนธุรกิจ การด าเนินการจัดตั ้งองค์การธุ รกิจทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดดิจ ิท ัล จรรยาบรรณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การประยุกต์ใช้ความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ 
เทคนิคการน าเสนองาน 
 Knowledge of business operations, basic 
components of doing business in information 
technology, analysis of environmental factors in 
business, business model canvas, the establishment of 
a business organization in information technology, 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

accounting and financial, analysis business 
environment, business pattern and new venture SMEs 
creation, Fundamental concept of being entrepreneur; 
analyze entrepreneur’ s problems and opportunities, 
creativity, including business ethics 

digital marketing, ethics and laws relating to business 
operations, applying knowledge in information 
technology as a guideline for business operations, 
presentation techniques 

4663711   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2(1-2-3) 
  ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                             
  Preparation Field for Experience in  
  Information Technology 
   การเตรียมความพร้อมของผู ้ เร ียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การบริหารงาน
คุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 
เป็นต้น 
  Student preparation for field experience 
skill training, to be well-prepared for work via various 

4663532 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         2(1-2-3) 
  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
 Preparation Field for Experience in 
 Information Technology and Digital 
 Innovation  
  การเตรียมความพร้อมของผู ้ เร ียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัต ิงาน ทักษะการจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์      
การเลือกสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการ
เขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ เป็นต้น 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

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 

 Student preparation for field experience skill 
training, to be well- prepared for work via various 
activities including employability skills training, 
computer management and maintenance skills, 
institute selection, quality management, techniques of 
report writing and presentation, personality 
development and career qualification improvement 
and other related topics 

4664712   การฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ    6(540) 
  ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  Field Experience in Information   
  Technology 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  4663711 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การฝ ึ กปฏ ิบ ัต ิ ง านแบบม ี ส ่ วนร ่ วม ในสถาน
ประกอบการ ซึ ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน 
ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ในการท างาน การปรับตัวเข้ากับ

4664534   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6(540) 
  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
  Field Experience in Information   
  Technology and Digital Innovation 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  4663532 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

- คงเดิม 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรมองค์กร และการน าความรู้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Collaborative job training between students 
and institutional personnels in government and/ or 
private sectors. The students learn to solve problems in 
workplace, adjust to organizational cultures and 
efficient applications of knowledge and skills from the 
whole curriculum for effective training 

Pre-requisite : 4663532 Preparation Field for 
Experience in Information Technology 
and Digital Innovation 

  การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ งานแบบม ีส ่ วนร ่วมในสถาน
ประกอบการ ซึ ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน 
ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ในการท างาน การปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร และการน าความรู้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Collaborative job training between students 
and institutional personnels in government and/ or 
private sectors.  The students learn to solve problems 
in workplace, adjust to organizational cultures and 
efficient applications of knowledge and skills from the 
whole curriculum for effective training 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

7000390   การเตรยีมความพรอ้มสหกิจศกึษา    2(90) 
  Cooperative Education Preparation        
  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู ้เรียนในการ
ฝึกสหกิจศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบ
ข้อบังคับ และกระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียน
รายงาน 
 Activities of student preparation of 
cooperative education.  The strategy is giving knowledge 
concerning principle, concepts, regulations and 
processes of cooperative education.  Basic knowledge 
and techniques in job application, fundamental in 
practice, communication, human relationship, personal 
development, quality management system in the work 
place and techniques of presentation and report writing 

4663533   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       2(1-2-3) 
    ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
    Cooperative Education Preparation in 

Information Technology and Digital 
Innovation 

     กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการ
ฝึกสหกิจศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบ
ข้อบังคับ และกระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติงาน ฝึก
ทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทักษะการจัดการ
และบ าร ุงร ักษาคอมพิวเตอร ์ การส ื ่อสาร มนุษยสัมพันธ์         
การพัฒนาบุคล ิกภาพ ระบบการบร ิหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน  
  Activities of student preparation of 
cooperative education, the strategy is giving knowledge 
concerning principle, concepts, regulations and 
processes of cooperative education, basic knowledge 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

and techniques in job application, fundamental in 
practice, to be well- prepared for work via various 
activities including employability skills training, 
computer management and maintenance skills,   
communication, human relationship, personal 
development, quality management system in the work 
place and techniques of presentation and report writing 

7000490   สหกจิศกึษา      6(640) 
  Cooperative Education 
รายวิชาที ่เร ียนผ่านมาก่อน : 7000390 การเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา 
  การฝึกปฏิบัต ิงานในลักษณะพนักงานชั ่วคราว 
สามารถจัดท ารายงาน น าเสนอความก้าวหน้า และผลส าเร็จของ
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การแก้ปัญหาในการท างาน 
การปร ับต ัวเข ้าก ับว ัฒนธรรมองค์กร และการน า ความร ู ้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตร ไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4664536   สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  6(640) 
   และนวัตกรรมดิจิทัล 1 
   Cooperative Education in Information 

Technology and Digital Innovation I 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4663533 การเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

Pre-requisite : 4663533 Cooperative Education 
Preparation in Information 
Technology and Digital Innovation 

- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

  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 

   การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวใน
สถานประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรบัตัว
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาในการ
ท างาน สามารถจัดท ารายงาน น าเสนอความก้าวหน้า และ
ผลส าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
 On the job training as a temporary employee 
at a technology-related business. A student will gain 
practical experiences within the business environment, 
which include adapting to a business culture, working 
as a team, developing problem solving skills, and 
refining oral and written communication skills through 
making progress and final reports on assigned projects 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

- 4664537   สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  6(640) 
   และนวัตกรรมดิจิทัล 2 
   Cooperative Education in Information 

Technology and Digital Innovation II 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4664536 สหกิจศึกษาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 1 

Pre-requisite : 4664536 Cooperative Education in 
Information Technology and Digital 
Innovation I 

   การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวใน
สถานประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ความสามารถรวบยอดจากการศ ึกษาตลอดหล ักส ูตรไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจในสภาวะ
แวดล้อมจริงขององค์กร สามารถน าเสนอความก้าวหน้าและ
ผลส าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย และจัดท ารายงานฉบับ

เพ่ิมรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

สมบูรณ์ประกอบโครงงานโดยเชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎี
ทางคอมพิวเตอร์ 
  On the job training as a temporary 
employee at a technology-related business. A student 
will be able to apply knowledge and skills learned in 
classrooms to resolve business problems in a work 
setting, effectively present progresses and outcomes of 
assigned projects, and making a complete report for a 
project by appropriately referring to underlying 
principles and theory in computer science and 
technology 

- 4661232 พื้นฐานการเล่าเรื่อง          3(2-2-5) 
  และการสร้างสื่อดิจิทัล  
  Fundamentals of Storytelling and  
  Digital  Content Creator             
  ภาพรวมของการเล่าเรื ่องด้วยภาพ เทคนิคใน   
การเล่าเรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์แนวความคิด แนวคิดเบื้องต้น

เพ่ิมรายวิชา 
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มคอ.2

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ของการถ่ายภาพระบบดิจิทัล กระบวนการถ่ายภาพยนตร์ การ
จัดวางและเคลื่อนไหวกล้องถ่ายภาพ การใช้เลนส์ การจัดแสง 
ความต่อเนื่องและการตัดต่อวิดีโอ ความรู้เรื่องเทคนิคพิเศษด้าน
ภาพเบื้องต้น 
  An overview of visual storytelling, 
techniques for storytelling, techniques for creating 
concepts, basic concepts of digital photography, film 
making process, camera positioning and moving, using 
lenses, lighting, continuity and video editing, basic 
knowledge of visual effects techniques 

- 4663237    อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง         3(2-2-5) 
 Internet of Things 
 หล ักการของอ ินเทอร ์ เน ็ตส  าหร ับท ุกสรรพสิ่ง 
เทคโนโลยีของฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อ
แบบดิจิทัลและแอนะล็อก เทคโนโลยีของระบบปฏิบัต ิการ 
เทคโนโลยีของเครือข่ายและโพรโตคอลที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคง
ของอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง การออกแบบส่วนเก็บข้อมูล

เพ่ิมรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ในคลาวด์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การโปรแกรม
แบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 
 Concept and overview of Internet of Things, 
hardware and sensor technologies, digital and analog 
interfaces, operating systems and network architectures 
including related protocols, an overview of security in 
Internet of Things, Cloud platforms and database 
management systems for Internet of Things, 
fundamental knowledge in developing software for 
Internet of Things, which includes user interface design 
and client/ server architecture, applying Internet of 
Things in practice 

- 4663335   การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์        3(2-2-5) 
 Software Quality Management      
           การควบค ุมและประก ันค ุณภาพซอฟต ์แวร์           
การวางแผนด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่

เพ่ิมรายวิชา 



 
 

 
  

224 
มคอ.2

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

มุ ่งเน้นกิจกรรมของการประกันคุณภาพ การทบทวนและ       
การตรวจสอบ ตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์ การวัดผลและตัววัด
ของซอฟต์แวร์ มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์และนโยบาย 
เครื่องมือและเทคนิค การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  
 Software quality control and assurance, 
software quality planning, software development 
emphasizing quality assurance activities, software 
reviews and inspections, software quality models, 
software measurement and metrics, software 
development standards and policies, tools and 
techniques for improving software development 
process 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

- 4663337    การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน        3(2-2-5)                                      
 ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป         
 Web Application Development with 
 Software Packages 
 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชั ่น เฟรมเวิร์กการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่, พื้นฐานการออกแบบรูปแบบ
และเนื ้อหา การติดตั ้งและการตั ้งค่าเว ็บแอปพลิเคชั ่นด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปและส่วนขยายที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้และ
การบริหารจัดการบนอินเทอร์เน็ต การส ารองข้อมูลและการกู้คืน 
 Web application architectures, modern web 
application development frameworks, fundamental of 
design patterns and contents, installation and 
configuration of web application with related software 
packages and extensions, implementation and 
management on Internet, backup and restoration 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 



 
 

 
  

226 
มคอ.2

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

- 4663338   การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโซเชียล  3(2-2-5) 
 Social Media Content Analytics 
 ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับการวิเคราะห์เนื ้อหาสื่อ      
โซเชียล แหล่งข้อมูลโซเชียลและสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์เนื้อหา
สื่อโซเชียล เครื่องมือส าหรับสื่อ โซเชียล การติดตาม การบริหาร
จ ัดการและการตลาดสื ่อโซเช ียล และกรณีศ ึกษาของการ
วิเคราะห์เนื้อหาสื่อโซเชียล  
 Introduction to social media content 
analytics, digital media sources and social media, social 
media content analytics, social media tools, monitoring, 
management and social media marketing, and case 
studies of social media content analysis 
 
 
 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

- 4663340   การเขียนโปรแกรมจัดการ   3(2-2-5) 
 ระบบฐานข้อมูล     
 Programming to Database Management 
 Systems 

 สถาปัตยกรรมตัวบริการฐานข้อมูล การสร้างวิวและ
ล าดับ การเขียนกระบวนงานและฟังก์ชัน แพ็คเก็ต ทริกเกอร์ 
การจัดการกับสิ ่งผ ิดปกติ การจัดการรายการเปลี ่ยนแปลง      
การจัดการผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานและบทบาท การน าข้อมูลเข้า
ฐานข ้อม ูล  การส  ารองและการก ู ้ ฐานข ้อม ูล โปรแกรม
อรรถประโยชน์ส าหรับการน าเข้า และส่งออกข้อมูล 
 Database server architecture, creating views 
and sequence, store procedure and functions, 
packages, triggers,  handling exceptions, transaction 
management, managing users, privileges and roles, 
loading data into a database, database backup and 
recovery, utility software for import and export data 
 

เพ่ิมรายวิชา 
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มคอ.2

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

- 4663433   กรณีศึกษานวัตกรรมสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ 
 Case Study in Information Innovation in 
 Computer Network and Artificial 
 Intelligence 
 กรณีศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติในประเด็นที่สนใจทาง
นว ัตกรรมสารสนเทศด ้ านเคร ือข ่ ายคอมพ ิ วเตอร ์  และ
ปัญญาประดิษฐ์ เพื ่อจัดการปัญหาภายในองค์กร กรณีศึกษา    
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสารสนเทศด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือพัฒนาชุมชน 
 Case studies that make use of innovation in 
computer networks and artificial intelligence to address 
practical issues in organizations, a case study of applying 
innovation in computer networks for community 
development 
 
 

เพ่ิมรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

- 4663002    การออกแบบและพัฒนาเกม   3(2-2-5) 
 Game Design and Development 
 ประเภทของเกม แนวคิดและแนวปฏ ิบ ัต ิ ใน      
การออกแบบเกม กระบวนการพัฒนาเกม สุนทรียภาพด้าน   
การออกแบบ การออกแบบตัวละคร การออกแบบวิธีการเล่า
เรื่องในเกม การออกแบบโครงสร้างหลักของเกม การออกแบบ
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบกลไกหลักของเกม การออกแบบ
ระดับชั้นของเกม ระเบียบวิธีคิดที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาเกม 
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 Types of games, concepts and practices in 
game design, game development process, design 
aesthetics, character design, design the storytelling 
methods, designing the main structure of the game, 
user interface design, main mechanism design, game 
level design, important thinking principles for game 
development, basic computer game development 
 

เพ่ิมรายวิชา 
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มคอ.2

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

- 4663003   วิดีโอและเสียงส าหรับเทคโนโลยี         3(2-2-5) 
  มัลติมีเดีย  
  Video and Sound for Multimedia  
  Technology 
  ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานการบันทึกวิดีโอแบบ
ดิจิทัล การแก้ไขและการตัดต่อเบื ้องต้นเพื ่อน ามาใช้ในงาน
มัลติม ีเด ีย เทคนิคการเลือกเพลงและการใช้เส ียง เทคนิค       
การสร้างและแก้ไขเสียงส าหรับงานด้านมัลติมีเดีย 
 Theory and basic principles of digital video 
recording, basic multimedia editing, choosing music and 
using sounds techniques, sound creation and editing 
techniques for multimedia work 

เพ่ิมรายวิชา 

- 4663004    การพัฒนาเกมขั้นสูง    3(2-2-5) 
    Advanced Game Development 

 ความรู ้ทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่จ าเป็น 
ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบแผนที ่เกม การสร้างเอฟเฟค
ส าหรับภาพและเสียง ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ส าหรับเกม แพลตฟอร์ม

เพ่ิมรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 

สาระส าคัญ/ 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับเกมในปัจจุบัน การพัฒนาเกมที ่เช ื ่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาเกมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม     
การพัฒนาเกมสามมิติส าหรับอุปกรณ์พกพา 
  Basic knowledge in Mathematis and Physics 
necessary for game development, artificial intelligence, 
game map design, creating sound and video effects, 
user interface for games, gaming platform, 
development of games that connect to computer 
networks, game development with augmented reality 
technology, 3 D game development for portable 
devices 

           หมายเหตุ   รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน หมายถึง 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและต้องได้ระดับคะแนน ไม่ต ่ากว่า D 

 หมายเหตุ   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หมายถึง รายวิชา
ที่ต้องเรียนมาก่อนและต้องได้ระดับคะแนน ไม่ต ่ากว่า D 

 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 มคอ.2 
 

ความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

โครงสร้างหลักสูตรอาศัยตามเกณฑ์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM โดยมีองค์ประกอบและหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์

หลักสตูร 

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 

2564 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 84 

      2.1  กลุ่มวิชาแกน 9 9 

- คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ   

- พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ   

  2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75 75 

2.2.1  บังคบัเรียน   

 กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ  9 10   

        กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์ 18 18 

                    กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12 12 

                    กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ  6 6 

 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกิจศึกษา  14 

2.2.2  เลือกเรียน  15 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 

รวม 120 120 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1 พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Information 
Technology 
Fundamentals) 

▪ ITF: หัวข้อหลักในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Pervasive Themes in IT) 

▪ ITF: ความเป็นมาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (History of IT ) 

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

▪ ITF: การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศใน
ด้านต่าง ๆ (Application Domains) 
 

4661131  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 นวัตกรรมดิจิทัล 
4662133 นวัตกรรมกระบวนการและการ
 จัดการการเปลี่ยนแปลง 
4663135 สัมมนาทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
 

2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 
(Human-Computer 
Interaction) 

▪ HCI: ปัจจยัทางด้านมนุษย์ (Human 
Factors) 

▪ HCI:  มุมมองเอชซีไอ เมื่อประยุกต์ในด้าน
ต่าง ๆ (HCI Aspects of Application 
Domains) 

▪ HCI:  การประเมินโดยให้มนุษย์เปน็
ศูนย์กลาง (Human-Centered 
Evaluation) 

▪ HCI:  การพัฒนาส่วนท่ีติดต่อกับผูใ้ช้งาน
ให้มีประสิทธิภาพ (Developing 
Effective Interfaces) 

▪ HCI:  การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 
(Accessibility) 

▪ HCI:  เทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging 
Technologies) 

▪ HCI:  การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใหม้นุษย์
เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered 
Software Development) 
 
 
 

4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
4663235 การปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
 คอมพิวเตอร ์
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

3 ความมั่นคงและการ
ประกันสารสนเทศ 
(Information 
Assurance and 
Security) 

▪ IAS: หลักการของความมั่นคงและการ
ประกันภัยสารสนเทศ (Fundamental 
Aspects) 

▪ IAS:  กลไกในการรักษาความมั่นคง 
(Securities Mechanisms) 

▪ IAS: ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติจริง 
(Operational Issues) 

▪ IAS: นโยบาย (Policy) 
▪ IAS:  การโจมตี (Attacks) 
▪ IAS: ความมั่งคงด้านต่าง ๆ (Security 

Domains) 
▪ IAS: การสืบค้นร่องรอย (Forensics) 
▪ IAS:  สถานะของสารสนเทศ 

(Information States) 
▪ IAS:  บริการด้านความมั่นคง (Security 

Services) 
▪ IAS:  แบบจ าลองการวิเคราะห์ การ

คุกคาม (Threat Analysis Model) 
▪ IAS:  จุดอ่อน (Vulnerabilities) 

 

4662432 การบริหารจัดการเครือข่าย
 คอมพิวเตอร ์
 
 

4 การจัดการสารสนเทศ 
(Information 
Management) 

▪ IM: พ้ืนฐานและแนวคิด การจัดการ
สารสนเทศ (IM Concepts and 
Fundamentals) 

▪ IM:  ภาษาในสอบถามฐานข้อมูล 
(Database Query Language) 

▪ IM: สถาปัตยกรรมในการจัดระเบยีบ
ข้อมูล (Data Organization 
Architecture) 

▪ IM:  แบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling) 
▪ IM: การจัดการสภาพแวดล้อมของ

ฐานข้อมูล (Managing Database 
Environment) 

4662132 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 สารสนเทศ  
4662234 ระบบฐานข้อมลู   
4663340 การเขียนโปรแกรมจัดการระบบ
 ฐานข้อมูล 
4663341 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

▪ IM: ฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(Purpose Database) 

5 การบูรณาการการ
เขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี 
(Integrative 
Programming 
&Technologies) 

▪ IPT: การเช่ือมต่อระหว่างระบบ 
(Intersystem Communications) 

▪ IPT:  แผนที่ข้อมูลและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (Data Mapping and Exchange) 

▪ IPT:  การเขียนโปรแกรมแบบมุ่งเน้นการ
ท างานร่วมกัน (Integrative Coding) 

▪ IPT:  เทคนิคการเขียนสคริปต์ (Scripting 
Techniques) 

▪ IPT:  แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ของซอฟต์แวร์ (Software Security 
Practices) 

▪ IPT: ภาพรวมของภาษาที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม (Overview of Programming 
Languages) 

▪ IPT:  ประเด็นอ่ืน ๆ (Miscellaneous 
Issues) 

 

4662334 เทคโนโลยีเว็บและการพัฒนาเว็บ
 แอปพลิเคชัน 
4663237  อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 
4663337  การพัฒนาเว็บแอพลิเคชันด้วย
 โปรแกรมส าเร็จรูป 

6 คณิตศาสตร์และสถติิ
ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Mathematics and 
Statistics for IT) 

▪ MS: ตัวแปรสุม่และฟังก์ช่ัน (Random 
Variables and Functions) 

▪ MS:  ตรรกะพื้นฐาน (Basic Logic) 
▪ MS: ความน่าจะเป็นเชิงวิทยุต (Discrete 

Probability) 
▪ MS: ฟังก์ช่ันและความสัมพันธ์และเซ็ต 

(Functions, Relations and Sets) 
▪ MS:  ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ (Graphs 

and Trees) 
▪ MS: การประยุกต์คณิตศาสตร์กับงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application of 
Mathematics to IT) 

▪ MS: การแจกแจงความน่าจะเป็นเชิงวิยุต
และต่อเนื่อง (Discrete and 

4661231 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

Continuous Probability and 
Distribution) 

▪ MS: การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) 

▪ MS: การเลือกตัวอยา่งและสถิติเชงิ
พรรณนา (Sampling and Descriptive 
Statistics) 

▪ MS: การถดถอยเชิงเส้น (Simple Linear 
Regression) 

▪ MS:  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) 
 

7 เครือข่าย 
(Networking) 

▪ NET: พ้ืนฐานของระบบเครือข่าย 
(Foundations of Networking) 

▪ NET: เร้าติงและสวิทช์ช่ิง (Routing and 
Switching) 

▪ NET:  เครือข่ายระบบกายภาพ (Physical 
Layer) 

▪ NET:  ความมั่นคงของเครือข่าย 
(Security) 

▪ NET:  การบริหารเครือข่าย (Network 
Management) 

▪ NET:  การประยุกต์งานในด้านต่าง ๆ 
(Applications Areas) 

 

4662431 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
 ประมวลผลแบบคลาวด ์
4663433   กรณีศึกษานวัตกรรมสารสนเทศดา้น
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
 ปัญญาประดิษฐ ์
4663434   เทคโนโลยีไร้สาย 
 

8 พื้นฐานการเขียน
โปรแกรม 
(Programming 
Fundamentals) 

▪ PF: พ้ืนฐานของโครงสร้างข้อมูล 
(Fundamentals of Data Structures) 

▪ PF:  องค์ประกอบโปรแกรม 
(Programming Constructs) 

▪ PF: การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
(Object-Oriented Programming) 

▪ PF: อัลกอริทึมกับการแก้ปญัหา 
(Algorithms and Problem) 

4661331  แนวคิดและการแก้ปัญหาทาง
 คอมพิวเตอร ์
4661332 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
4662333 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
4663236  วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
4663339 การโปรแกรมสมัยใหม ่
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

▪ PF:  การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ 
(Event-Driven Programming) 

 
 

9 แพลตฟอร์ม
เทคโนโลยี  
(Platform 
Technologies) 

▪ PT: ระบบปฏิบัติการ (Operating 
Systems) 

▪ PT: โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
(Architecture and Organization) 

▪ PT: โครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
(Computing Infrastructures) 
 

4663435 แพลตฟอร์มเทคโนโลย ี
 

10 การบ ารุงรักษาและ
การบริหารระบบ 
(Systems 
Administration and 
Maintenance) 

▪ SA: ระบบปฏิบัติการ (Operating 
Systems) 

▪ SA: โปรแกรมประยุกต์ (Applications) 
▪ SA: กิจกรรมการบรหิารการจัดการระบบ 

(Administrative Activities) 
▪ SA:  การบริหารจัดการระบบในด้านต่าง ๆ 

(Administrative Domains) 
 

4663436  การบริหารจัดการความมั่นคง
 ปลอดภัยสารสนเทศ 

11 สถาปัตยกรรมและ
การบูรณาการระบบ 
(Systems 
Integration and 
Architecture) 

▪ SIA: การวิเคราะห์ความต้องการ 
(Requirements) 

▪ SIA:  การจัดหาและแหล่งที่มา 
(Acquisition/Sourcing) 

▪ SIA:  การบูรณาการระบบและการ
น าไปใช้ (Integration and 
Deployment) 

▪ SIA:  การบริหารโครงการ (Project 
Management) 

▪ SIA:  การทดสอบและประกันคณุภาพ 
(Testing and Quality Assurance) 

▪ SIA:  บริบทขององค์กร (Organizational 
Context) 

▪ SIA:  สถาปัตยกรรมระบบ 
(Architecture) 

4663335 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร ์
4663531 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และนวัตกรรมดิจิทัล 1 
4664535 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และนวัตกรรมดิจิทัล 2    
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

12 ประเด็นทางสังคมและ
วิชาชีพ 
 (Social and 
Professional Issues) 

▪ SP: การสื่อสารทางวิชาชีพ 
(Professional Communications) 

▪ SP:  แนวคิดและประเด็นทีเ่กี่ยวกบัการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork Concepts 
and Issues) 

▪ SP:  การบริหารจดัการการบริการ 
(Service Management) 

▪ SP:  บริการของคอมพิวเตอร์ในสังคม 
(Social Context of Computing) 

▪ SP:  ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) 

▪ SP:  บริบทในองค์กร (Organizational 
Context) 

▪ SP:  ประเด็นในเชิงวิชาชีพและจรยิธรรม
และการรับผดิชอบต่อสังคม 
(Professional &Ethics Issues & 
Responsibilities) 

▪ SP:  ความเป็นมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(History of Computing) 

▪ SP:  สิทธิส่วนบุคคล สิทธิพลเมือง 
(Privacy and Civil Liberties) 
 

4663338  การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโซเชียล 

13 ระบบเว็บและ
เทคโนโลยี  
(Web Systems and 
Technologies) 

▪ WS:  เทคโนโลยีเว็บ (Technologies) 
▪ WS:  สถาปัตยกรรมของสารสนเทศ 

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

Development) 
▪ WS:  จุดอ่อนของระบบเว็บ 

(Vulnerabilities) 
 

4661232  พื้นฐานการเล่าเรื่องและการสร้างสื่อ
 ดิจิทัล 
4663336 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
 เคลื่อนที ่
4663001  การสร้างสื่อแอนิเมชัน 
4663002  การออกแบบและพัฒนาเกม 
4663003  วิดีโอและเสยีงส าหรบัเทคโนโลยี
 มัลตมิีเดยี 
4663004  การพัฒนาเกมขั้นสูง  

14 รายวิชาที่ไมส่ามารถ
จัดเข้ามาตรฐาน
คุณวุฒิ 

 4663134 เถ้าแก่น้อยไอท ี
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รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

4663532 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
 นวัตกรรมดิจิทัล 
4663533 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
 นวัตกรรมดิจิทัล   
4664534 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
 นวัตกรรมดิจิทัล   
4664536 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 
4664537 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
 สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่ 1  นางศศลักษณ์ ทองขาว 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Information Systems The University of 
Manchester, United Kingdom 

2554 

ปริญญาโท M.Sc. Intelligent Knowledge-Based 
System 

University Utara Malaysia 2545 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
กิตติพร ไชยโรจน์, ปัญญา เลิศไกร และ ศศลักษณ์ ทองขาว. (2561). รูปแบบการพัฒนา M-Learning 

: กรณีศึกษา กลุ ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเร ียนพระปริย ัต ิธรรม 
แผนกสามัญศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 8(2). 6 หน้า, 95-100.   
TCI(2). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
Tongkaw, S. (2020). Artificial Neural Network and Support Vector Machines Comparison 

of Classification Elderly Medical Problem Data. 3rd Annual International 
Conference on Information Technology and Engineering Applications (ITEA). 
March 21-22, 2020 at Hotel MyStays Shin-Osaka Conference Center, Osaka, Japan. 
6 pages, 1-6. 

Tongkaw, S., & Tongkaw A. (2019).  Prediction Medical Problem of Elderly People by 
Using Machine Learning Technique. The 2nd Joint International Conference on 
Emerging Computing Technology and Sports (2nd Jicets2019). November 25-
27, 2019, Bandung, Indonesia. (Best Paper Award). 10 pages, 1-10. 
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Tongkaw, S., Inkaew, W., and Tongkaw A. (2019).  RAD Design and Data Management 
Systems of Natural Resources and Local Wisdom, IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 551, 012032. https://doi.org/10.1088/1757-
899X/551/1/012032, 6 pages, 1-6. 

Tongkaw, S., & Tongkaw, A. (2018). Multi -Vlan Design Over IPSec VPN for Campus 
Network. 2018 IEEE Conference on Wireless Sensors (ICWiSe), 6 pages, 66–71. 

Tongkaw, A., & Tongkaw, S. (2018). GIS and Data Management of Champedak and Local 
Wisdom of Champedak Gardener, Satun Province. MATEC Web of Conferences, 
250, 01011. https://doi.org/10.1051/matecconf/201825001011, 12 pages, 1-12. 

Tongkaw, S. and Tongkaw, A. (2018). Disabled People Data Management using GIS-DSS : 
Songkhla Province, Thailand. MATEC Web of Conferences 250(3) :01012 DOI: 
10.1051/ matecconf/201825001012. 12 pages, 1-12. 

Tongkaw, S. (2017). GIS Application Management for Disabled People. IOP Conference 
S e r i e s :  Ma t e r i a l s  S c i e n ce  and  E n g i n ee r i n g ,  2 2 6 ( 1 ) ,  0 1 2 1 1 2 . 
https://doi.org/10.1088/1757-899X/226/1/012112, 6 pages, 1-6. 

Tongkaw, S. and Tongkaw, A. (2016). Multi perspective analysis the WiFi performance 
and evaluation: case study Songkhla Rajabhat University. Proceeding of The 8th 

Knowledge Management International Conference KMICe 2016. August 29-30, 
2016, Chiang Mai, Thailand. 5 pages, 351-355. 

Tongkaw, S., Tanrak, C, and Olarikkachat, 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. 3 pages, 1-3. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1) วิชาวิธวีิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
2) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  
3) วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) วิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 
5) วิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  
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6) วิชาขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเบื้องต้น  
7) วิชาโปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ  
8) วิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9) วิชาชีวิตกับเทคโนโลยี  
10) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  
11) วิชาระบบสารเทศเพ่ือการจัดการ  
12) วิชาระบบชาญฉลาด  
13) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
14) วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
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ล าดับที่ 2 นางนลินี อินทมะโน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต 2548 
ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2539 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, ทวีรัตน์ นวลช่วย และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2562). มูฟวี่แฟนไฮบริด

แอปพลิเคชัน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 9 หน้า, 1118-
1127. 

อาแอเซาะ ลือโมะ และนลินี อินทมะโน. (2562). ระบบทะเบียนประวัติเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบากง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา. 9 หน้า, 1181-1190. 

อาริตา สาขาหรี, ฟารีซา วาฮะ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ , ดินาถ หล าสุบ และนลินี อินทมะโน. (2562). 
ระบบจองตั๋วรถตู้โดยสาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562. 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียนทัล. 7 หน้า, 1448-
1455.  

อาทิตย์ ดือราโซ, ธรรมปพน แก้วหมุน, นลินี อินทมะโน และทวีรัตน์ นวลช่วย. (2562). แอปพลิเคชัน
น าทางท่องเที่ยวสวนสัตว์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562.  9-10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียนทัล. 7 หน้า, 1456-
1463. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ,  จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษาด้วยเทคนิคเนอีฟเบย์. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 . 14-15 
ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 7 หน้า, 205-212.  
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นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การท านาย
สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9. 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต. 10 หน้า, 1476-1486. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1) วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
2) วิชาการโปรแกรมขั้นสูง 
3) วิชาโปรแกรมภาษาทางเลือก 
4) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
5) วิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
6) วิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) วิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8) วิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
10) วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
11) วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
12) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13) วิชาชีวิตกับเทคโนโลย ี
14) วิชาโปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 
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ล าดับที่ 3 นางสาวดินาถ หล าสุบ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
ปริญญาตรี สศ.บ. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2546 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ปรีชญา ด้วงสา, ลักขณา ศรีจันทร์, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ  และดินาถ หล าสุบ. (2562). 

ระบบสารสนเทศชุมนุมนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
ภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 8 หน้า, 1172-1180. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, ทวีรัตน์ นวลช่วย และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2562). มูฟวี่แฟนไฮบริด
แอปพลิเคชัน. มูลนิธิ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่  4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.        
9 หน้า, 1118-1127. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2562). ระบบจองตั๋วรถตู้โดยสาร. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562.  9-10 
พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียนทัล. 7 หน้า, 1448-1455. 

โชติธรรม ธารรักษ์ และดินาถ หล าสุบ. (2562). การเพิ่มประสิทฺธิภาพฐานข้อมูล MariaDB ด้วยการ
กระจายภาระงาน Galera Cluster.  รายงานส ืบเน ื ่องการประช ุมว ิชาการระด ับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั ้งที ่ 29 ประจ าปี 2562.  9-10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยาม         
ออเรียนทัล. 7 หน้า, 1432-1439. 

อาแอเซาะ ลือโมะ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หล าสุบ และนลินี อินทมะโน. (2562). ระบบประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั ้งที ่ 10 . 12-13 กรกฎาคม 2562 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 13 หน้า, 1439-1452. 
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ชญานี ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์, ณัฐพล  ทับทิม, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, นลินี อินทมะโน และดินาถ หล าสุบ. 
(2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื ่อง “รักษ์ป่าไม้เท่ากับรักษ์โลก”. รายงานสืบเนื่องการประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. 20-21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่. 10 หน้า, 1621-1631. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูริปัญญานันท์ และพัฒนะ วรรณวิไล. 
(2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายสถานภาพนักศึกษาดวยเทคนิคดาตาไมนนิง. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ งที ่ 27 ประจ าป  2560 และ           
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. 3-4 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 7 หน้า, 565-572.  

ทนงศักดิ์ ลุยลาภ, ปราโมทย์ ทับยัง, ภาณุกร ภูริปัญญานันท์, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, นลินี อินทมะโน 
และดินาถ หล าสุบ. (2560). เกมคิดคิด บนแอนดรอยด์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. 
รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั ้งที ่ 9,             
31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 1525-1534. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การท านาย
สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9, 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏภูเก็ต. 10 หน้า, 1476-1486. 

แวการิม สาเล็ง, อิรฟาน ยูโซ๊ะ, ดินาถ หล าสุบ, นลินี อินทมะโน และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2560). 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั ้งที ่ 10.           
14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 1395-1404. 

ชาริฟ หลีมะพรรณ, อายูบ สาและ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หล าสุบ และนลินี อินทมะโน. (2560). 
แอปพลิเคชันน าทางไปยังคลินิกในอ าเภอเมืองสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
9 หน้า, 1257-1266. 

รัชชานนท์ ทองเรือง, สุนิสา ชาวสวน, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และดินาถ หล าสุบ. 
(2560). ระบบจัดเก็บค่าน ้าประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13, 14-15 ธันวาคม 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 7 หน้า, 223-230. 
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นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษาด้วยเทคนิคเนอีฟเบย์. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 , 14-15 
ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 7 หน้า, 205-212. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1) วิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 
2) วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
3) วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์   
4) วิชาการโปรแกรมขั้นสูง 
5) วิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
6) วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
7) วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8) วิชาชีวิตกับเทคโนโลย ี
9) วิชาฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์   
10) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
11) วิชาปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล   
12) วิชาโปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 
13) วิชาระบบฐานข้อมูล 
14) วิชาระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
15) วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
16) วิชาสหกิจศึกษา 
17) วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 4 นายญาณพัฒน์ ชูชื่น      
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา 2541 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
พรชิดา ฮะยีต ามะลัง, กฤติมา เสียมไหม, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และญาณพัฒน์ ชูชื ่น. (2562).        

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ I/O ด้วยเกณฑ์การควบคุมหน่วยบันทึก Hadoop กรณีศึกษา 
Terasort. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ     
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15. 12-13 ธันวาคม 2562. 6 หน้า, 69-75. 

อัสมา สลีมิน, พัชรพร ภู่ใหม่, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และญาณพัฒน์ ชูชื่น. (2562). การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ HTTP/2 และ HTTP/1.1 กรณีศึกษา: Bootstrap Theme. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15. 
12-13 ธันวาคม 2562. 8 หน้า, 117-124. 

ณัฐวุฒิ อองเอื้อ, ผดุงพล ประชัยเทพ, อรัณ นาราวัน, อิสมาแอน ตามาต, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และ    
ญาณพัฒน์ ชูชื่น. (2562). ระบบตรวจสอบอุปกรณเครือข่ายประเภท Switching HUB ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ไลน์. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารสนเทศ 
การเกษตรการจัดการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4. 30-31 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel @Ranong อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง. 8 หน้า, 18-25. 

จิราวุฒิ ตัวบุญ, อานุภาพ ตัณฑพงษ์, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส, สารภี จุลแก้ว และญาณพัฒน์ ชูชื่น 
(2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการเว็บ HTTP/2 แบบแบงภาระงานสมดุล Nginx 
ระหว่างแบบSSL passthrough และ SSL-offload. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานสารสนเทศ การเกษตรการจัดการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4. 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel @Ranong อ าเภอเมือง จังหวัด
ระนอง. 7 หน้า, 26-32. 
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วีรภัทร พูลทรัพย์, ศิร ิวรรณ คงสิน , กฤษณ์วรา ร ัตนโอภาส และญาณพัฒน์ ช ูช ื ่น. (2560).                 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครือข่ายแบบ Link aggregation บนเทคโนโลยีเวอร์ชวลไล 
เซชัน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 . 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 5 หน้า, 19-23. 

นงลักษณ์ บ่อเตย, ฮามีละห์ เบ็ญโส๊ะ, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และญาณพัฒน์ ชูชื่น. (2559). การศึกษา
ผลกระของปริมาณข้อมูลของเฟซบุ๊คต่อรูปแบบการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 . ส านัก
วิชาสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่, กระบี่. 5 หน้า, 
40-44. 

Chuchuen, Y. , Rattanaopas.  K. , & Chunkaew, S.  ( 2019) .  Quality of Service on Link 
Aggregation Network Virtualization for Docker Containers.  Applied Mechanics 
and Materials URU  International Conference on Science and Technology 
2018. Vol.886. January, 4, 2019. 6 page, 227-232. Scimago. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1) วิชาเทคโนโลยีเว็บ 
2) วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
3) วิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
5) วิชาชีวิตกับเทคโนโลย ี
6) วิชาโปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 
7) วิชากฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8) วิชาการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
9) วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10) วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์ 
11) วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12) วิชาการฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13) วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
14) วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ 5 นายเสรี ชะนะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา 2542 
 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ณัฐพงศ์ จันทรุพันธ์, โซรายา ตาเลงปะอาลา, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และเสรี ชะนะ.

(2560). แอนดรอยด์แอปพลิเคชันข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. 22 มิถุนายน 2560 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 12 หน้า, 1101-1113. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
2) วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
3) วิชาระบบสื่อสารข้อมูล 
4) วิชาเทคโนโลยีไร้สาย 
5) วิชาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6) วิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
7) วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
8) วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9) วิชาคอมพิวเตอร์ในงานคหกรรม 
10) วิชาคอมพิวเตอร็ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
11) วิชาองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
12) วิชาโปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ  
13) วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14) วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม  
15) วิชาการจัดโครงการสารสนเทศ  
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16) วิชาระบบสารเทศเพ่ือการจัดการ  
17) วิชาสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
18) วิชาวิเคราะห์การคิด 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 6 นายทวีรัตน์ นวลช่วย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556 

ปริญญาโท ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2546 

ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา 2540 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
พิกุล สมจิตต์, ทวีรัตน์ นวลช่วย , นลินี อินทมะโน , ฟาตีฮะ บอเถาะ และสุไรณี สาหวี. (2562).         

การพัฒนาระบบจัดการหอพักหญิงจิตติศักดิ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่  15. 12-13 ธันวาคม 2562. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 199-206. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, ทวีรัตน์ นวลช่วย และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2562). มูฟวี่แฟนไฮบริด
แอปพลิเคชัน. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
9 หน้า, 1118-1127. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
2. วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
3. วิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 
4. วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
5. วิชาระบบฐานข้อมูล 
6. วิชาปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล 
7. วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 
8. วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
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9. วิชากฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
10. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 7 นางพิกุล สมจิตต์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2546 

ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2534 
อนุปริญญา อ.วท.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูเทพสตรี 2532 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
พิกุล สมจิตต์, ทวีร ัตน์ นวลช่วย, นลินี อินทมะโน , ฟาตีฮะ บอเถาะ และสุไรณี สาหวี . (2562).         

การพัฒนาระบบจัดการหอพักหญิงจิตติศักดิ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่ 15. 12-13 ธันวาคม 2562. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 199-206. 

สาวิตรีทองชิต, ณัฐพล ทองฤทธิ์และพิกุล สมจิตต์.(2562). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลฟิตเนส: กรณี
ศึกษายิมฮีโร่. รายงานสืบเนื่องการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 
10. 12-13 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 11 หน้า, 1453-1463. 

ธนาวัฒน์ รังสิมันตุชาติ, กานต์พิชชา โฉมงาม, กฤษณ์วรารัตนโอภาส และพิกุล สมจิตต์. (2561). 
ชุดค าสั ่ง SQL สร้างเส้นแนวโน้ม Linear Regression บนฐานข้อมูล MariaDB. รายงาน
สืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั ้งที ่ 2. 
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภูม ิ  ศ ูนย ์พระนครศร ีอย ุธยา ห ันตรา , 
พระนครศรีอยุธยา. 8 หน้า, 358-365. 

เมธินทร์ วงศ์ประเมษฐ์, ณัฐธิดา ขุนทวี, กฤษณ์วรารัตนโอภาส และพิกุล สมจิตต์. (2560). การวัด
ประสิทธิภาพของหน่วยบันทึกข้อมูลเครือข่ายที่มีความปลอดภัยบนโซลิดสเตตไดรฟ์. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 . คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 5 หน้า, 29-33.  
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มโนพัศ มณีโชติ, วิทยา สามารถ, พิกุล สมจิตต์ และกฤษณ์วรารัตนโอภาส. (2559). การจ าแนกกิจกรรม 
Facebook โดยใช้ข้อมูลการจราจรบนเครือข่าย. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ 8.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ภูเก็ต. 4 หน้า, 489-492. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. วิชาชีวิตและเทคโนโลยี 
3. วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
4. วิชาหลักส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. วิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
7. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 8 นายอ านาจ ทองขาว 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ประวัติการศึกษาอ านาจ 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Information Systems The University of Manchester 2554 

ปริญญาโท M.Sc. Intelligent Knowledge-
Based System 

University Utara Malaysia 2545 

ปริญญาตรี ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร์ 

2538 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Tongkaw, S. , & Tongkaw A.  ( 2019) .   Prediction Medical Problem of Elderly People by 

Using  Machine Learning Technique. The 2nd Joint International 
Conference on Emerging Computing Technology and Sports ( 2nd 
Jicets2019). November 25-27, 2019, Bandung, Indonesia. (Best Paper Award) 

Tongkaw, S. , Inkaew, W. , and Tongkaw A.  (2019) .   RAD Design and Data Management 
Systems of Natural Resources and Local Wisdom, IOP Conf.  Ser.  Mater.  Sci. 
Eng., vol. 551, p.012032, Aug. 2019, doi: 10.1088/1757-899X/551/1/012032. 

Tongkaw, A.  and Tongkaw, S.  ( 2018) .  GIS and Data Management of Champedak and 
Local Wisdom of Champedak Gardener, Satun Province, MATEC Web of 
Conferences 250(1) :01011 DOI: 10.1051/matecconf/201825001011 

Tongkaw, S. and Tongkaw, A. (2018). Disabled People Data Management using GIS-DSS : 
Songkhla Province, Thailand. MATEC Web of Conferences 250 (3):01012 DOI: 
10.1051/matecconf/201825001012 

Tongkaw, A.  and Tongkaw, S.  ( 2018) .  GIS and Data Management of Champedak and 
Local Wisdom of Champedak Gardener, Satun Province, Proceeding of The 
3rd International Symposium on Expertise of Engineering Design (3rd 
ISEED) (SEPKA-ISEED 18). 27-28 August, 2018, Johor Malaysia. 
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Tongkaw, S. , & Tongkaw, A.  ( 2018) .  Multi- Vlan Design Over IPSec VPN for Campus 
Network. 2018 IEEE Conference on Wireless Sensors (ICWiSe), 66-71. 

Tongkaw, S.  and Tongkaw, A.  (2016) .  Multi perspective Analysis the WiFi Performance 
and Evaluation : Case Study Songkhla Rajabhat University. Proceeding of The 
8th Knowledge Management International Conference KMICe 2016.  August 
29-30, 2016, Chiang Mai, Thailand. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4. วิชาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
5. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
6. วิชาโปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 
7. วิชาเทคโนโลยีไร้สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=usjdNYUAAAAJ&citation_for_view=usjdNYUAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=usjdNYUAAAAJ&citation_for_view=usjdNYUAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 9 นางสาวยุพดี อินทสร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นัยพินิจ มาตรศรี, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญช่วย และยุพดี อินทสร. (2562). ระบบจัดการการเดินเรือ

เกาะยาวเซ็นเตอร์กรุ๊ป.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้
วิจัย ครั้งที่ 10. 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, นครศรีธรรมราช. 9 หน้า, 
DP38-DP46. 

คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล , นาเดีย แวนา, สามีเร๊าะห์ สามะ และยุพดี อินทสร. (2562). 
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื ่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั ้งที ่ 10. 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้, นครศรีธรรมราช. 9 หน้า, DP29-DP37.  

ยุพดี อินทสร, พัฒนะ วรรณวิไล, คมกฤช เจริญ, นูรุลนาเดีย เจะฮะ และอารีนัท สาหนิ. (2562). การ
พัฒนาระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงาน
สืบเนื ่องการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 10. 12-13 กรกฎาคม 2563 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 13 หน้า, 1479-1491.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย และนูรฮัยฟา อาแว. (2562). การพัฒนาระบบช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 12-13 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9 หน้า, 2098-2106. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, นูรีซัน เจะเลาะ และวิกาญดา บุญณะ. (2561). ระบบ
โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั ้งที ่ 9. 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้, นครปฐม. 9 หน้า, B61-B69. 
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ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, นลินี อินทมะโน และอาลิฟ สูแว. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเล่า 
เกาะหนูเกาะแมว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู้ และ
ดิจิทัล ครั้งที่ 4. 24-25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 11 หน้า, 411-422. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, โฟมจันทร์ หมีนหา และวิลาวรรณ แคสนั่น. (2561). 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 9. 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่, สงขลา. 12 หน้า, 1655-1666.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, อัลอามีน เง๊าะสนิ และอามีน มะลี. (2561). แอปพลิเคชันน าทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั ้งที ่ 28 ประจ าปี 2561 . 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ , สงขลา.  
8 หน้า, 1196-1203.  

ฮาฟิซ ดือเระซอ, เกศินี บุญช่วย, ยุพดี อินทสร และสารภี จุลแก้ว. (2560). การจ าแนกความรู้สึกจาก
ข้อมูลการประเมินผลการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ของเครื่อง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 9. 
1-2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 6 หน้า, 87-92. 

นุรฮัยยาตี อาด า, สุธิสา สันเต๊ะ, เกศินี บุญช่วย และยุพดี อินทสร. (2560). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการจัดการความปลอดภัยของเว็บไซต์ไทย โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล . รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 . 14-15 
ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 85-92.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญช่วย, สกรรจ์ รอดคล้าย, ซอฟวาน มะลี และอุสมาน ยีมิง. 
(2560). มัลติมีเดียเรื่อง ประวัติศาสตร์ปัตตานีดารุสสาลาม. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 1331-1339.   

ยุพดี อินทสร, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส, เกศินี บุญช่วย, พัชรวิชญ์ ศรีไสยเพชร และอานนท์ กาหมอ. 
(2560). แอปพลิเคชันจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 . 14-15 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 9 หน้า, 481-489.  
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นูรีย๊ะ ส๊ะหวัง, นูรุลฮูดา มะเด, ยุพดี อินทสร และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์. (2560). ระบบคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  13-14 กุมภาพันธ์ 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 8 หน้า, 353-360.  

ยา สะแม, อนุรักษ์ สูงใหญ่, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ์ รอดคล้าย. (2560). แอนิเมชัน 2 
มิติ เรื ่อง การตัดสินใจของนิสรีน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 13-14 กุมภาพันธ์ 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10 หน้า, 427-436. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย, นัฐพงษ์ คงปุก และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559 ).  
สื่อมัลติมีเดียเรื่อง การเรียงล าดับข้อมูล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9. 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
8 หน้า, 1561-1568. 

ประสบการณ์สอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
2. วิชาหลักส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. วิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 
4. วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
6. วิชากฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
7. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8. วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
9. วิชาการแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 10 นายจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

ปริญญาตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
อาแอเซาะ ลือโมะ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หล าสุบ และนลินี อินทมะโน. (2562). ระบบประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 . 12-13 กรกฎาคม 2562 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 14 หน้า, 1439-1452. 

อามีเน๊าะ กาเดย์, มารีแย บาราหาแบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, โชติธรรม ธารรักษ์, ดินาถ หล าสุบ และ
นลินี อินทมะโน. (2562). แอปพลิเคชันค้นหาห้องเช่าบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงสถาบันอุดมศึกษา 
อ าเภอเมือง, สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15. 12-13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.       
8 หน้า, 153-160. 

อาริตา สาขาหรี, ฟารีซา วาฮะ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หล าสุบ  และนลินี อินทมะโน. (2562). 
ระบบจองตั๋วรถตู้โดยสาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั ้งที ่ 29. 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงแรมสยามออเรียนทัล , สงขลา. 8 หน้า,   
1448-1455. 

ปรีชญา ด้วงสา, ลักขณา ศรีจันทร์, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และดินาถ หล าสุบ. (2562). 
ระบบสารสนเทศชุมนุมนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
ภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 9 หน้า, 1172-1180. 
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ชญานี ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์, ณัฐพล ทับทิม, จักสิทธิ์โอฬาริกชาติ, นลินีอินทมะโน และดินาถ หล าสุบ. 
(2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "รักษ์ป่าไม้เท่ากับรักษ์โลก". รายงานสืบเนื่องการประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั ้งที ่ 9 . 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 11 หน้า, 1621-1631. 

รัชชานนท์ ทองเรือง, สุนิสา ชาวสวน, นลินี อินทมะโน, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และดินาถ หล าสุบ. 
(2560). ระบบจัดเก็บค่าน ้าประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ . รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย  ครั้งที่ 13. 14-15 
ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 223-230. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษาด้วยเทคนิคเนอีฟเบย์ . รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13. 
14-15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 205-212. 

แวการิม สาเล็ง, อิรฟาน ยูโซ๊ะ, ดินาถ หล าสุบ, นลินี อินทมะโน และจักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ. (2560). 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา . 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 .  
14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 10 หน้า, 1395-1404. 

ชาริฟ หลีมะพรรณ, อายูบ สาและ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ดินาถ หล าสุบ และนลินี อินทมะโน. (2560). 
แอปพลิเคชันน าทางไปยังคลินิกในอ าเภอเมืองสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต. 10 หน้า, 1257-1266. 

ทนงศักดิ์ ลุยลาภ, ปราโมทย์ ทับยัง, ภาณุกร ภูริปัญญานันท์, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, นลินี อินทมะโน 
และดินาถ หล าสุบ. (2560). เกมคิดคิดบนแอนดรอยด์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ครั ้งที ่ 9. 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 10 หน้า ,  
1525-1534. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลาสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การท านาย
สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9.  
31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 11 หน้า, 1476-1486. 
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นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูริปัญญานันท และพัฒนะ วรรณวิไล. 
(2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายสถานภาพนักศึกษาด วยเทคนิคดาตา 
ไมน์นิง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27  
ประจ าป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
ครั้งที ่3. 3-6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, สงขลา. 8 หน้า, 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 1 st 
International Conference on Electronics, Electrical Engineering, Computer 
Science :  Innovation and Convergence (EEECS 2016) .  January 20-22 , 2016 , 
Phuket, Thailand. 

ประสบการณ์สอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาระบบปฏิบัติการ 
2. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
3. วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. วิชาความปลอดภัยของเครือข่าย 
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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. 

 
ประสบการณ์สอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
2. วิชาภาษาโปรแกรมทางเลือก 
3. วิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
4. วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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5. วิชาการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 
6. วิชาการจัดการระบบเครือข่าย 
7. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
8. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
9. วิชาการจัดการระบบปฏิบัติการ 
10. วิชาการท าเหมืองข้อมูล 
11. วิชาการจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 13 นายสกรรจ์ รอดคล้าย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏสงขลา 2542 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ,สกรรจ์ รอดคล้าย และนูรอัยฟาอาแว. (2562). การพัฒระบบช่วย

สนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชาวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 
11.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม. 9 หน้า, 2098-2106. 

ยา สะแม, อนุรักษ์ สูงใหญ่, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ์ รอดคล้าย. (2560). แอนิเมชัน 2 
มิติ เรื ่องการตัดสินใจของนัสรีน. รายงายสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช. 10 หน้า, 427-436. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญช่วย, สกรรจ์ รอดคล้าย, ซอฟวาน มะลี และอินมาน ยีมิง.
(2560). มัลติมีเดียเรื่อง ประวัตศาสตร์ปัตตานีดารุสสาลาม. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 
1331-1339. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย, นัฐพงษ์ คงปุก และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559).         
สื่อมัลติมีเดียเรื ่องการเรียงล าดับข้อมูล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หน้า,1561-1568. 
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาชีวิตกับเทคโนโลยี 
2. วิชาการจัดการและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
3. วิชาวิเคราะห์การคิด 
4. วิชาการจัดการระบบปฏิบัติการ 

  



289 มคอ.2 

 

 
  

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 14 นายโชติธรรม ธารรักษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
โชติธรรม ธารรักษ์ และดินาถ หล าสุบ. (2563). แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประมาณค่าประสิทธิภาพ

การกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบินบน MariaDB Galera Cluster Single Board. 
รายงานสืบเน ื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร ั ้งท ี ่  30 .  
30 พฤษภาคม 2563 แบบออนไลน์. 8 หน้า, 1424-1431. 

โชติธรรม ธารรักษ์. (2562). ศึกษาเปรียบเทียบรายการเปลี ่ยนแปลงฐานข้อมูล MariaDB Galera 
Clusterระหว่างการกระจายภาระงานด้วย HAProxy และ Pen. รายงานสืบเนื่องการประชุม
ว ิชาการระด ับชาต ิมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ คร ั ้ งท ี ่  29 .  9 -10 พฤษภาคม  2562  
โรงแรมสยามออเรียนทัล, สงขลา. 8 หน้า, 1426-1433. 

โชติธรรม ธารรักษ์ และดินาถ หล าสุบ. (2562). การเพิ่มประสิทฺธิภาพฐานข้อมูล MariaDB ด้วยการ
กระจายภาระงาน Galera Cluster. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. 9-10 พฤษภาคม 2562  โรงแรมสยามออเรียนทัล, สงขลา. 
8 หน้า, 1434-1441. 

โชติธรรม ธารรักษ์. (2561). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการเว็บระหว่าง HAProxy และ 
NGINX บนเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี โดยการกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบิน. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 . 8-9 พฤษภาคม 
2561 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, สงขลา. 8 หน้า, 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 1 st 
International Conference on Electronics, Electrical Engineering, Computer 
Science : Innovation and Convergence (EEECS 2016). January 20-22, 2016, 
Phuket, Thailand. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1) วิชาโครงสร้างดิสครีต 
2) วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3) วิชาวิธีการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4) วิชาความมั่นคงของเครือข่าย 
5) วิชาการบริหารจัดการระบบยูนิกซ์เบื้องต้น 
6) วิชาสถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
7) วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8) วิชาโปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 15 นายภาณุกร ภูริปัญญานันท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

ปริญญาตรี กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ทนงศักดิ์ ลุยลาภ, ปราโมทย์ ทับยัง, ภาณุกร ภูริปัญญานันท์, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, นลินี อินทมะโน 

และดินาถ หล าสุบ. (2560). เกมคิดคิดบนแอนดรอยด์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏภูเก็ต ครั ้งที ่ 9. 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 10 หน้า.  
1525-1534. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูริปัญญานันท์ และพัฒนะ วรรณวิไล. 
(2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายสถานภาพนักศึกษาด้ วยเทคนิคดาต้า    
ไมน์นิง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27  
ประจ าป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
ครั้งที่ 3. 3 – 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, สงขลา. 8 หน้า, 565-572. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
2. วิชาโครงสร้างดีสครีต 
3. วิชาภาษาโปรแกรมทางเลือก 
4. วิชาโครงสร้างข้อมูล 
5. วิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
6. วิชาความปลอดภัยของเครือข่าย 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 16 นายคมกฤช เจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 

ปริญญาตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2549 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย และนูรฮัยฟา อาแว. (2562). การพัฒนาระบบช่วย

สนับสนุนการตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 12-13 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9 หน้า, 2098-2106. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, อัลอามีน เง๊าะสนิ และอามีน มะลี. (2561). แอปพลิเคชันน าทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั ้งที ่ 28 ประจ าปี 2561 . 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ , สงขลา.  
8 หน้า, 1196-1203. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, นลินี อินทมะโน และอาลิฟ สูแว. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเล่า 
เกาะหนูเกาะแมว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู้ และ
ดิจิทัล ครั้งที่ 4. 24-25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 11 หน้า, 411-422. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, โฟมจันทร์ หมีนหา และวิลาวรรณ แคสนั่น. (2561). 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 9. 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่, สงขลา. 12 หน้า, 1655-1666. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญช่วย, สกรรจ์ รอดคล้าย, ซอฟวาน มะลี และอินมาน ยีมิง. 
(2560).มัลติมีเดียเรื่อง ประวัตศาสตร์ปัตตานีดารุสสาลาม.  รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. การประชุมจัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต, ภูเกต็. 9 หน้า, 1331-1339. 
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ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญช่วย, สกรรจ์ รอดคล้าย, ซอฟวาน มะลี และอินมาน ยีมิง.
(2560). มัลติมีเดียเรื่อง ประวัตศาสตร์ปัตตานีดารุสสาลาม.  รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 
1331-1339. 

ยา สะแม, อนุรักษ์ สูงใหญ่, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ์ รอดคล้าย. (2560). แอนิเมชัน 2 
มิติ เรื ่อง การตัดสินใจของนิสรีน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 13-14 กุมภาพันธ์ 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 10 หน้า, 427-436. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย, นัฐพงษ์ คงปุก และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559).  
สื่อมัลติมีเดียเรื ่องการเรียงล าดับข้อมูล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หน้า, 1561-1568. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการออกแบบ 

2. วิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

3. วิชาชีวิตกับเทคโนโลย ี

4. วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

5. วิชาหัวข้อพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

6. วิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7. วิชาเทคโนโลยีสื่อผสม 

8. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

9. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

10. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 17 นายพัฒนะ วรรณวิไล 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2545 

ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2539 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ยุพดี อินทสร, พัฒนะ วรรณวิไล , คมกฤช เจริญ, นูรูลนาเดียเจะฮะ และอารีนัทสาหนิ. (2562).         

การพัฒนาระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงาน
สืบเนื ่องการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั ้งที ่ 10. 12-13 
กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 13 หน้า, 1479-1491. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, นูรีซันเจะเลาะ และวิกาญดา นุญณะ. (2562). ระบบ
โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9. 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้, นครศรีธรรมราช. 9 หน้า, B61-B69. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษาด้วยเทคนิคเนอีฟเบย์. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13. 
14-15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 205-212. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การท านาย
สถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั ้งที ่ 9. 31 พฤษภาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 10 หน้า, 1476-1486. 
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นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูริปัญญานันท์ และพัฒนะ วรรณวิไล. 
(2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายสถานภาพนักศึกษาด้ วยเทคนิคดาต้า 
ไมน์นิง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27  
ประจ าป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
ครั้งที่ 3. 3 – 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, สงขลา. 8 หน้า, 565-572. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
2. วิชาโครงสร้างดีสครีต 
3. วิชาภาษาโปรแกรมทางเลือก 
4. วิชาโครงสร้างข้อมูล 
5. วิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
6. วิชาความปลอดภัยของเครือข่าย 
7. วิชาการจัดการระบบเครือข่าย 
8. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
9. วิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
10. วิชาสหกิจศึกษา 
11. วิชาการฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. วิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
13. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. วิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
16. วิชาหัวข้อพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
17. วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 18 นางสาวเกศินี บุญช่วย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2548 

ปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
Boonchuay, K. (2019). Sentiment Classification Using Text Embedding for Thai Teaching 

Evaluation. Applied Mechanics and Materials, 2019 (886), 6 pages, 221-226. 
Boonchuay, K., Kaewkeeree, S., & Intasorn, Y. (2018). Applying an extremely imbalanced 

technique on big data: A case study of web intrusion. Journal of Thai 
Interdisciplinary Research, 2018 (13), 8 pages, 29-36. 

Boonchuay, K., Sinapiromsaran, K., & Lursinsap, C. (2017). Decision tree induction based 
on minority entropy for the class imbalance problem. Pattern Analysis and 
Applications, 2017 (20), 4 pages, 769-782. 

Boonchuay, K., Sinapiromsaran, K., & Lursinsap, C. (2017). Boundary expansion algorithm 
of a decision tree induction for an imbalanced dataset. Songklanakarin Journal 
of Science & Technology, 2017 (39), 9 pages, 665-673. 

Boonchuay, K., Intasorn, Y., & Rattanaopas, K. (2017). Design and implementation a REST 
API for association rule mining. Proceedings of 2017 International Conference 
on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology, 27-30 June 2017 Phuket, 4 pages, 668-671. 
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาการท าเหมืองข้อมูล 
2. วิชาขั้นตอนวิธี 
3. วิชาการแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 
4. วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
5. การโปรแกรมขั้นสูง 
6. วิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
7. วิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
8. วิชาชีวิตกับเทคโนโลย ี
9. วิชาการคิดในยุคดิจิทัล 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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