รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

25501571102957
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
: Bachelor of Science (Information Technology)
: B.Sc. (Information Technology)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 125 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ 2559
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม 2560
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
8.3 เจาหนาที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4 ผูจ ัดการโครงการสารสนเทศ
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8.5 ผูดูแลเว็บไซต
8.6 เจาหนาที่สนับสนุน/ ใหคําปรึกษางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.7 เจาหนาที่ฝกอบรมดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
8.8 ผูประสานงานในโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
8.9 ผูประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.10 อาชีพอิสระดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.11 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ชื่อ นามสกุ ล เลขประจํา ตัวบัตรประชาชน ตํา แหนง และคุณ วุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงวิชาการ
หมายเลขบัตรประชาชน
1. นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
อาจารย
สารสนเทศ)
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)
2. นางสาวอัจฉราพร ยกขุน
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
อาจารย
สารสนเทศ)
บธ.บ (คอมพิวเตอรธรุ กิจ)
3. นายซอและ เกปน
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
อาจารย
สารสนเทศ)
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)
4. นายธนากร ปามุทา
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผูชวยศาสตราจารย
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
5. นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2548

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2533
2548

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2544
2556

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ป

2540
2558
2542
2535
2559
2552
2550
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)
ไดกลาวถึงบริบทการปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว รวมทั้งการนําเทคโนโลยี
มาเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต การพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส การใช เ ทคโนโลยี ผ สมผสานระหว า ง
Information Technology กับ Operational Technology ประกอบกับการเปดเขตการคาเสรี
โดยได กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาในส ว นของการส งเสริ ม ผู ป ระกอบการที่ เ ข ม แข็ งและพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงเศรษฐกิจเศรษฐกิจดิจิทัล การอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู และเพื่อการจัด
การศึ ก ษา อี กทั้ ง ยั งมี โ ครงการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในพื้ น ที่ ช ายแดน สํ า หรั บ ภาคใต
ในระยะแรกคือพื้นที่จังหวัดสงขลา สวนในระยะที่ 2 คือจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนพื้นที่ใกลเคียง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งโครงการการกอสรางสนามบินเบตง
ทิศทางของการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 ที่มีกรอบ
แนวคิดภายใน 10 ปที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกาวทันเวทีโลก การสรางโอกาสและ
ความเท าเที ยมทางสั งคม การพั ฒ นามนุษย สูยุ คดิจิ ทัล รวมทั้ งการปฏิ รูป ภาครั ฐ รวมทั้ งนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลปจจุบันที่สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล
ให เ ริ่ ม ขั บ เคลื่ อ นได อ ย า งจริ ง จั ง ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารพั ฒ นาในด า นเศรษฐกิ จ ก า วหน า ไปได ทั น โลก
และสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได รวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑในรูปแบบดิจิทัลโดยตรง
และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการ ผลิตสินคาอุตสาหกรรม และการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง รวมไปถึงรางแผน
แมบท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557–2561 ซึ่งไดกําหนดตามกรอบนโยบาย ICT2020 โดยจัดออกเปน 8
กลุมคือ โครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรม ICT ทุนมนุษย e-Governance ICT เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ICT เพื่อการพัฒนาสังคม ICT กับสิ่งแวดลอม และ ICT เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย
และการบริการวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกสังคม โดยเฉพาะภาวะขาดแคลน
บุ ค ลากรทางวิ ท ยาศาสตร ที่ มี ค วามชํ า นาญพิ เ ศษด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ
ในการสรางความพรอมในการแขงขันของประเทศไทยในภูมิภาคเขตการคาเสรีประชาคมอาเซียน
เขตพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย (IMT-GT) แผนการพัฒนาเขตการศึกษา
พื้ น ที่ พิ เ ศษจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต การจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในพื้ น ที่ ช ายแดน
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ร า งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ตลอดจนแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการรั บ นั ก ศึ ก ษา
ระยะ 15 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของกรอบวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งตองใชบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ที่ พิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตรนั้นไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดนและการใชคอมพิวเตอร
ทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไดกลายเปน
สิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง การใชงานอุปกรณ
คอมพิ ว เตอร ในรู ป แบบต า ง ๆ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย างรวดเร็ ว อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร าคาและค าใช จ ายที่ ถู กลง
เชน โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
สมั ย ใหม มีความเร็ ว สู งพอที่ จ ะใช สื่ อสารแบบสื่ อประสมได และเครื อข ายไร ส ายความเร็ ว สู งอย า ง
Wi-Max ก็เริ่มมีการทดลองใชในหลายประเทศ ซึ่งจะนําไปสูสังคมที่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหน
ทุกแหงตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้จําเปน
จะตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความเขาในผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปใน
รูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกไรพรหมแดน ที่อยูบนโลกสังคมแหงดิจิทัล
มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อสารข อมู ล อย า งหลากหลายในทุ ก รู ป แบบทั้ ง หน ว ยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการปรับปรุงกฎหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
จึ งจํ าเป น ต อ งปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรเพื่ อ ให ผู ส อนและผู เ รี ย นสามารถปรั บ เปลี่ ย นได ตามวิ วั ฒ นาการ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับการแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตาม
ลักษณะงานดานวิชาการและวิชาชีพ มีความเขาใจในผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม
สวนรวม รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรไดนําขอเสนอแนะในประเด็นสําคัญจากคณะกรรมการ
ประเมินหลั กสูตร เพื่อนํามาพัฒนาหลักสู ตร ทั้ งในดานการเตรียมความพรอมนั กศึกษากอนเรีย น
การจัดระบบใหคําปรึกษาใหนักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพและการทํางาน มีการจัดรายวิชา
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เรี ย นที่ เ น น การเรี ย นรู ดว ยการคิ ดวิ เ คราะห มากกว าการจํ า โดยการปฏิ บั ติจ ริ งผ านโครงงานและ
การฝกประสบการณวิ ชาชีพมากขึ้น มีการบูรณาการในรายวิชากับพันธกิจ อื่นและหรื อรวมมือกับ
ชุมชน โดยจัดใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติรายวิชานอกชั้นเรียน จัดใหมีการเรียนแบบสหกิจศึกษา
สําหรั บ ให นั กศึ กษามี ความรู ที่ทัน สมั ย รองรั บ ตลาดแรงงาน จั ดให มีการทํ าความตกลงร ว มมื อกั บ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อเสริมทักษะการใชภาษาตางประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ ง เน น ความเป น เลิ ศ ด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
องค ก รคุ ณ ภาพ และสั งคมคุ ณ ภาพ นั บ เป น พั น ธกิ จ ในยุ ค ที่ ต อ งพั ฒ นาบนสั ง คมแห งการสื่ อ สาร
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ยุคแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทาง
ในการถายทอดขอมูลขาวสาร วัฒนธรรม พฤติกรรม และคานิยมทั้งในและตางประเทศ การปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความเปนเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเนนการเปน
ผูรูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนผูนําและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ การเขาใจถึงผลกระทบตอผูรับ
ข อ มู ล ข า ว ส ารแ ล ะ สั ง ค มภ ายใ ต วั ฒนธ รร มไท ย ภ าย ใต ก าร ใช เ ทค โ นโ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญบน
ฐานของการบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ บริ ก ารวิ ช าการ การวิ จั ย และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ทั้งดานการวิจัย หรืองานสรางสรรค
ระหวางเครือขาย รวมถึง การประยุกตใชหรือบูรณาการความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในทองถิ่น
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชาคือ กลุมวิชาแกน กลุมวิชา
เฉพาะด านบั งคั บ และกลุ มวิช าเฉพาะด านเลือก บริ ห ารจั ดการเรี ยนการสอนโดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.1.3 หมวดวิช าเลือกเสรี นักศึก ษาเลือ กเรีย นตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรีย น
การสอน โดยหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรั บผิดชอบหลั กสูตร ตองประสานงานกับผู รับผิดชอบรายวิช า และ/หรื อ
หมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมิ น ผลให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
กาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม นําภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ การชวยเหลือชุมชนและทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงกําหนดใหมีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการบริหารและประยุกตใชงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสรางความ
ร ว มมื อกั บ สถานประกอบการณ ในท องถิ่ น แบบบู ร ณาการ เพื่ อให นั กศึ ก ษาสามารถนํ าความรู ไ ป
ประยุ กต ใช งานและพั ฒ นาท องถิ่ น ให มีความเจริ ญก าวหน า สามารถเข าถึ ง ใช งานคอมพิ ว เตอร
โปรแกรม ขอมูลและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการจัดการและการประยุกตในงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอประสานงาน การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ การรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
1.3.2 เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง
1.3.3 เพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่
สกอ. กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กั บ ความต อ งการของธุ ร กิ จ
และการเปลี่ ย นแปลงของ

1.
2.
1.
2.

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐานจาก 1. เ อ ก ส า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรในระดับสากล
หลักสูตร
ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย า ง
สม่ําเสมอ
ประเมิ น หลั กสู ต ร จากผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
และนักศึกษา
ประเมินความตองการ
สํ า รวจความต อ งการเข า ศึ กษาต อ
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สารสนเทศ
3. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต อ งการของผู ป ระกอบการด า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ ผู ใ ช
บัณฑิตในวิชาชีพที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 5. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให ศึ ก ษาต อ 2. รายงานสรุ ป ผลการ
การสอนและบริการวิชาการ
ฝ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
ใหมีประสบการณจากการนํา
การสอน รวมประชุมวิชาการ หรือ
หลักสูตร
ค ว า ม รู ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
นําเสนอผลงานอยางสม่ําเสมอ
3. จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ที่
สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง 6. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ
ไดรับการพัฒนา
ส อ น ใ ห บู ร ณ า ก า ร กั บ ง า น
บริการวิชาการแกองคกรภายนอก
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นั กศึ กษาแรกเข าส ว นใหญ ไม เ ข าใจในระบบการเรี ย นระดั บ อุ ดมศึ กษา ขาดความรู
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ดานภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เพื่อใหเขาใจ
ระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตรและภาษา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) จัดอาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษาในสาขาวิชา จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
วิชาชีพโดยใชชั้นปเปนฐาน และกําหนดใหมีกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพตามสภาพจริงในองคกร
ตางๆ ในทุกชั้นป รวมถึง สนับสนุนใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชั้นป
2560 2561 2562 2563 2564
ระดับปริญญาตรี (4) ป
ชั้นปที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปที่ 3
40
40
40
ชั้นปที่ 4
40
40
รวมจํานวนนักศึกษา (คน)
40
80
120 160
160
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา (คน) 40
40
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
1. คาธรรมเนียมการศึกษา คนละ
10,000 บาทตอภาคการศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ
2,700 บาทตอป
รวมรายรับ (บาท)

2560
800,000
108,000

งบประมาณทีต่ องการ (บาท)
2561
2562
2563
2564
1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000
216,000

324,000

432,000

432,000

908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
1. เงินคงคลังรอยละ 20
2. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
3. คาใชจายดําเนินงานรอยละ 40
รวม (บาท)
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา (บาท)

2560
181,600
363,200

งบประมาณทีต่ องการ (บาท)
2561
2562
2563
2564
363,200 544,800 726,400 726,400
726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800
908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000
40
80
120
160
160
18,160
18,160
18,160
18,160
18,160
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 125 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบด ว ย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ
(1) กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ
(2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(4) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
2) วิชาเฉพาะดานเลือก
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 89
9
ไมนอยกวา 73
67
11
29
18
9
ไมนอยกวา 6
ไมนอยกวา 7
ไมนอยกวา 6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไมนอยกวา

30 หนวยกิต

ไมนอยกวา

12 หนวยกิต

1) บังคับเรียน
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Melayu for Communication and Learning Development
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers

10 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2) เลือกเรียน
ไมนอยกวา
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of speaking and reading skills in English

2 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics for Life

ไมนอยกวา

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management

ไมนอยกวา

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ไมนอยกวา
เทคโนโลยี
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development

6 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกน
4111353 สถิติเพื่อการวิจัยดานคอมพิวเตอร
Statistics for Research in Computer
4114101 พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of Information Technology
4114102 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology

89 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

16

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน

ไมนอยกวา

1) วิชาเฉพาะดานบังคับ
(1) กลุมประเด็นองคการและระบบ
สารสนเทศ
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
Social and Professional Issues
4114103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ*
Management Information Systems
4114205 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System analysis and Design
4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Information Technology

4111138
4111260
4111262
4111354
4111357
4111458
4114207
4114310

(2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
ระบบฐานขอมูล
Database Systems
การบริหารและการบํารุงรักษาระบบการใหบริการอินเทอรเน็ต
Internet Service System administration and Maintenance
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
Human-Computer Interaction
โครงงานคอมพิวเตอร 1
Computer Project 1
โครงงานคอมพิวเตอร 2
Computer Project 2
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project Management in Information Technology
เศรษฐกิจดิจิทัล*
Digital Economy

73 หนวยกิต
67 หนวยกิต
11 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

29 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ*
Information Quality Management
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
Information Systems Security and Risk Management
4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น*
Mobile Technology and Application

4111134
4111137
4111244
4111263
4111355
4114309

(3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
ขั้นตอนวิธี
Algorithms
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
Fundamentals of Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Programming
การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
Web Design and Development
การทําเหมืองขอมูล
Data Mining
การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
Integration Programming and Technology

(4) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
4111135 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture
4111140 ระบบปฏิบัติการ
Operation Systems
4114206 เทคโนโลยีเครือขาย
Network Technology

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
2) วิชาเฉพาะดานเลือก

ไมนอยกวา

4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย
Wireless Communication Technology
4111249 วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering
4111356 ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
4111469 การประมวลผลคลาวด
Cloud Computing
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
Electronic Business
4114313 การคนคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
4114314 การจัดการเทคโนโลยีสํานักงาน
Office Technology Management
4114315 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topics in Information Technology
4114420 เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Economics of Information Technology
4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ
Management of Strategic Information Technology
4114422 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
4114423 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Entrepreneurship
2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไมนอยกวา
4114104 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการเตรียมสหกิจศึกษา

6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

7 หนวยกิต
1(90 ชั่วโมง)
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4114208
4114317

4114424

4114425

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Preparation for Professional Experience and Cooperative
Education in Information Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Professional Experience in Information Technology 1
การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Professional Experience in Information Technology 2
และ
การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
Professional Experience in Information Technology 3
หรือ
สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cooperative Education in Information Technology

1(90 ชั่วโมง)
1(90 ชั่วโมง)

4(360 ชั่วโมง)

6(600 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล ว และต อ งไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํ า หนดให เ รี ย นโดยไม นั บ หน ว ยกิ ต รวมในเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน

หมวดวิชาเฉพาะ

4111134
4111135
4114101
4114102

ขั้นตอนวิธี
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
4 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4111137
4111138
4111139
4111140
4114104

รหัสวิชา/รายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
ระบบฐานขอมูล
ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
ระบบปฏิบัติการ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการ
เตรียมสหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(90 ชั่วโมง)

19 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4111244
4111262
4114103
4114205

รหัสวิชา/รายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4111263
4114207
4114206
4114208

รหัสวิชา/รายวิชา
การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีเครือขาย
การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(90 ชั่วโมง)
3 หนวยกิต
19 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
4111354 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร
4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี
4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
4111260 การบริหารและการบํารุงรักษาระบบการ
ใหบริการอินเทอรเน็ต
4111353 สถิติเพื่อการวิจัยดานคอมพิวเตอร
4111355 การทําเหมืองขอมูล
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร 1
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
และการบริหารความเสี่ยง
4114317 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
1(90 ชั่วโมง)
3 หนวยกิต
17 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร 2
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ
4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
2(0-6-0)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
4114424 การฝกประสบการณวิชาชีพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หรือ
4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
4 (360 ชั่วโมง)

6(600 ชั่วโมง)
4-6
หนวยกิต
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2.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอย

30 หนวยกิต

ไมนอย

12 หนวยกิต

กวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กวา
1) บังคับเรียน
10 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษา
ในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่
เป น ทางการและไม เ ป น ทางการ การนํ า เสนอข อ มู ล ในเชิ ง ให ค วามรู ข อ คิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการ
ใช ภ าษาในชี วิ ต ประจํ า วั น ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรมและมี จิ ต สํ า นึ ก ต อ สั ง คมในการใช
ภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice of
language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of
language in formal and information communication, conducting
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism,
study of problem conditions and its solutions of language used in daily
life, realizing ethics and awareness of Thai society
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนน
การใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
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Rules and development of reading and writing in order to speak
and write effectively, practice of speaking both individual and groups and
criticizing for improvement, practice of plot writing, essay and article
writing with the emphasis on standard language used in a certain writing
and practice in criticizing
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทั้ ง การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพท และการแสดงความคิ ดเห็ น พั ฒนาทักษะการใช เครื่ องมื อ แหลงขอมู ลเพื่ อ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening, speaking,
reading and writing in daily life of various situations such as greeting,
leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and
information giving, talking on the telephone and expressing opinion;
development of skills in using tools and resources for communicative
study such as dictionary, article and newspaper and information
technology for communicative development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น เช น การทั ก ทาย การถามทุ ก ข สุ ข การขอบคุ ณ การแนะนํ า แบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in daily
life such as greeting, saying thanks and simple introduction emphasizing
on listening and speaking skills
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2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พั ฒ นาทั กษะการใช ภ าษามลายู ด านการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ย น
ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง
ฝกสนทนาภาษามลายูเ พื่ อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนํ าตนเอง
การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing
skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice
of Melayu conversations in different situations ; self-introduction,
greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring information nationally
and internationally as well as practice of simple sentence writing
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of listening, speaking, reading, and writing English for daily
communication; focusing on basic vocabulary and expression used in
various situations which relate to the practice and the career field;
customs and tradition of the English speaking countries including
appropriate social etiquette

27

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียน
เพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชี พ ตลอดจนการนํ า เสนอข อ มู ล การให ค วามรู การวิ เ คราะห
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใชใน
สถานการณ ต า ง ๆ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก ารงานและการใช
ชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening, speaking,
reading and writing in order to communicate effectively in accordance
with the rules; both for daily life and career as well as presentation;
providing knowledge , analyzing opinion and suggestion through the
process of academic research to be used in various situations for the
sake of benefit in performing duty and everyday use
2) เลือกเรียน

ไมนอย

2 หนวยกิต

กวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการ
เขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรือ
อานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการ
เขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words; factors which affect misreading and incorrect writing; collecting, analyzing and comparing the
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words that are usually incorrectly read and written; discussing and
summarizing the ways to solve the mentioned problem; promoting how
to read and write Thai words correctly

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
The effective development of English speaking and reading skills ;
practice of speaking both individual and in group; efficient class
presentations and reading practices; reading comprehension, reading
newspapers, advertisements, and websites
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
The efficient development of reading comprehension in different
fields and writing skill in the English language with an emphasis on
correct forms for educational and career purposes such as writing
a letter, filling an application form, writing a report, etc.
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยค
พื้นฐานเข าด วยกัน และศึ กษาสํ านวนภาษามลายู ฝ กนํ าเสนอข อมู ลในเชิงให ความรู
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ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on
basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions,
practice of giving information and expressing opinions in accordance with
social context application
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Chinese language for communication in daily used, conversational
expression such as greeting, introducing, etc. with an emphasis on listening and
speaking skills, aiming for the application in communicating with native speakers
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน
และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word formation processes, basic sentences
patterns; practice of listening, speaking, reading and writing skills to
understand generality in daily life, and to be able to apply in
communicating with native speakers
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริง
ที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and writing
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English through real situations of related careers; skills of thinking,
analyzing problems, making a decision in daily life and conducting a task

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

ไมนอย

6 หนวยกิต

กวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุ ขทั้ งกายและใจ การมองโลกเชิ งบวกเห็ น
คุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนํา
หลั ก คํ า สอนของศาสนามาปฏิ บั ติ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กฎ กติ ก าทางสั ง คม
เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of happiness on physical health and mental;
positive perspectives on oneself, other, and creature’s value,
environmental and multicultural adjustment; emotional quotient for
livelihood and cohabitation; practice of doctrine; morality, ethics, social
regulations and agreement for peaceful cohabitation in society
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน
การรับรูความงาม ผานภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต
The study of the philosophy of beauty, nature and art, the
paradigmatic perspective, the perception of beauty through picture,
sounds, movements, and artistic experiences. The local and international
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artistic patterns both on ideas, techniques and methods in creating and
applying to real life situation are also studied

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
แหล ง สารสนเทศและการเข า ถึ ง แหล ง สารสนเทศ วิ ธี ก ารแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
This course introduces the meanings, roles, then significance of
information for life-long learning, the information sources and the access
to them, the methods of searching and collecting information for selfaccess learning, and the presentation of the results of searching using
standard forms and steps
2100118 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชี วิ ต การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมป จ จุ บั น กั บ โลกวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ศาสนธรรม ชี วิ ตที่มีสั น ติ สุข และสั งคมที่ มีสั นติ ภ าพ การเรี ย นรูโ ลกทัศน แบบต างๆ
การวิเคราะห ขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง เพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกตอง ดีงาม เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม
The meaning of life and living in today society with science and
information technology are studied. The truth and religious precepts are
applied for problem solving, intellectual development, life and society.
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Moral and ethic development based on religious precepts peaceful life
and society, learning different worldviews, analysis of the advantages and
disadvantages of the world outlook in order to know the truth and the
meaning of life are included. However, the right meaning of life for a
perfect human being leading to peaceful life and society are also
included
2100119 การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลั ก การและองค ป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ตน
กระบวนการเกิ ด และพั ฒ นาตน การพั ฒ นาสติ ป ญญา ความฉลาดทางอารมณ และ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางาน
เปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, element, as well as the determinants of human behavior,
the emergence process and self development, emotional intelligence
and ethics development, prevention and stress management, the human
relations building, teamwork and conflict management are focused
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง ความคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง พฤติ ก รรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ
คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและ
นําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of overall thought aesthetics and behavioral aesthetics.
Classification of the differences in science of beauty. Importance of
perception in sight, hearing and movement towards visual arts, arts,
music arts and performance through the perception process of value,
recognition, familiarity that will lead to appreciation and to also obtain
experiences of aesthetic appreciation
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

ไมนอย

6 หนวยกิต

กวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
2150101 สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in Thai
society, ASEAN society, world society, globalization, natural phenomenon
that impact on the changing of the society in various dimensions
including culture, tradition, economics and political affairs
2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมที่เ กี่ ยวของกั บ ชุมชน แนวคิ ดปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analyzing the multi cultures that lead to the management process
on natural phenomenon and environments which relate to community,
philosophy thoughts, sufficient economy, technology application that are
suitable for living in the local community
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

2(1-2-3)
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Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสํ า คั ญของทั กษะชี วิ ต รวมถึ งองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก
การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด
รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อ
นําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meaning and importance of life skills including the important
elements of life skill, thinking skill, decision making, creative thinking,
positive thinking, thinking analysis and emotional intelligence. The
development of human relationship skills, communication, selfmanagement skills and tension management. These are also including
self awareness of service mind and service minded building which will
lead to the peaceful ways of living for human beings
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเกี่ยวกับ
การวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น ความ
รับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหา
ในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอน
คลายความตึงเครียด
Importance and elements of lifestyle skill in a new society. It relates
to an analysis and evaluation of situations, creative thinking, feeling of
sympathy, social responsibility, human- relation building, communication,
decision making and daily life problem solving, tension and emotional
management and selections of activities to help solve tension
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลั กษณ ทางสั งคม วั ฒ นธรรมท องถิ่ น และวั ฒ นธรรมไทย ความสํ าคั ญของ
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มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะ
เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาใน
ชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
Social Identity, local culture and Thai culture, The importance of
interpersonal relation, nature of human, Psychological process, making
public conscious mind for building the relationship between person and
community. Self development for the advance in life and working.
Applying the principles into everyday life and occupation
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย
การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Principle and thought processes, giving reasons, financial
mathematics with interest, hire–purchase, accounting tax and the
applying of basic statistics in daily life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร และเจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และ
การสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude. The
importance and the impact of science, technology, environment and the
health improvement for the quality of life
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily life
ความรู เ บื้ องต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประยุ กต ใ ช
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คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
The basic knowledge of computer, information technology,
computer applying in daily life, knowledge applying, law and ethics for
using information system, and the security of information system

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน
อุ ป กรณ ไ ฟฟ า หลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ประเภทต า งๆ พลั ง งานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมี รังสี
บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา
Energy, energy sources, electric energy, electricity production,
Electric circuit, electric appliances, working of electric appliances, energy
of living, working system of human organs, heredity, chemical in daily life,
microorganism utilization by food industries, agricultural productivities
and heated and cooled industrial products management, radiochemical,
packaging and storage
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน
กีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บ
จากการเล น กี ฬาและการปฐมพยาบาลเบื้ องตน การนําทั กษะดานกี ฬา การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
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Rules, regulations, manners, formats and how to set the various
kinds of games. Principles and how to choose the sport games
appropriately with the latency of the person. Practicing the games for
gaining most benefits to the body, emotion, and society. Injury
prevention from the sport games and basic first aid. Use the skills of
sport, developing the quality of life with playing sports and traditional
games, and developing the personality and promoting the leadership
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 89 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4111353 สถิติเพื่อการวิจัยดานคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Statistics for Research in Computer
ระเบียบวิธีวิจัย การสุมตัวอยาง สถิติพรรณนา ตัวแปรสุมและฟงกชันตัวแปรสุม
การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและตอเนื่อง การทดสอบสมมติฐาน การ
ถดถอยอยางงาย การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธ และการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
Research methodology, sampling, descriptive statistics, random
variable and its function, continuous and discrete probability
distributions, hypothesis testing, sample regression, variance analysis,
correlation analysis, and using application for research
4114101 พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Fundamentals of Information Technology
ความเป น มาของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ประเภทของข อ มู ล และสารสนเทศ
การประมวลผลขอมูลและสารสนเทศ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ
ประเด็นทางดานจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและประเภท
ของเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน วิ วั ฒ นาการของสั ง คมออนไลน การแบ ง หมวดหมู
ประโยชนของสังคมออนไลน การใชเครื่องมือและเทคนิคในการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อ
การประยุกตใชงาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นในสังคมออนไลน
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
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History of information technology, type of data and information,
data and information processing, information technology and its related
disciplines, ethic and social issues in information technology. The
meaning and types of social network, evolution of social network,
categories and benefits of social network, select and use appropriate
tools and techniques to application, knowledge sharing and exchange in
social network with integrity and ethics
4114102 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Information Technology
ตรรกศาสตร เ บื้ อ งต น ระบบจํ า นวนจริ ง เซต ความสั ม พั น ธ และฟ ง ก ชั น
ความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ตนไม ขายงาน และพีชคณิตบูลีน
Introduction to Logic, real number system, sets, relation and
function, recurrence relation, graph theory, trees, graphs networks and
boolean algebra
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
73 หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ
67 หนวยกิต
(1) กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ
11 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
3(3-0-6)
Social and Professional Issues
ลั ก ษณะสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมและประวั ติ ค วามเป น มาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน
ประเด็ น ทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ไทยและสากลด า นอาชญากรรมจากการใช
เทคโนโลยีและทรั พยสิ น ทางป ญญา ความเสี่ ย ง ประเด็ น ทางวิ ช าชี พและจริ ย ธรรม
องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
และแกไขประเด็นสังคม เครื่องมือวิเคราะห
Context of multiple society and history of information technology,
social and cultural impact of information technology and online social,
national and international laws regarding crimes due to wrong using
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technologies and intellectual property, risks, professional and ethical
issues, professional organizations, ways of applying information
technology to develop and address issues in society, analytical tools

4114103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information Systems
แนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห การ
ออกแบบ รูปแบบและองคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ด การในองค การ สภาพแวดล อมภายนอกองค การที่ ส ง
ผลกระทบตอสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอสังคมระบบการผลิต ระบบการเงิน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คุณสมบัติ
ของสารสนเทศและฝ ก ทดลองใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ด า นการบริ ห ารจั ดการระบบ
สารสนเทศ
Concepts and fundamental of management information systems;
analysis, design. management information system models and
components, administration of management information system in the
organizations, influencing external environment on management
information system, human resources management; business ethics and
social responsibility, production system, financial system, business
information system, attributes of information, and selections of training
to use applications for management information systems
4114205 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System analysis and Design
องคประกอบของระบบ วัฎจักรการพัฒนาระบบ การศึกษาความเปนไปไดของ
ระบบงาน วิ เคราะห ร ะบบ กระบวนวิ ธีและเครื่ องมื อวิ เคราะหร ะบบ การออกแบบ
ระบบ แผนภาพแสดงการไหลของขอมูล และความสัมพันธของขอมูล การออกแบบ
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สวนติดตอผูใช การวิเคราะหออกแบบเชิงวัตถุ และโครงสรางฐานขอมูล
System component, system development life cycle, system
feasibility study, system analysis, analysis methodologies and tools,
system design, data flow diagram and entity relationship diagram, user
interface and design, object oriented analysis and database structure

4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(1-2-3)
Seminar in Information Technology
สัมมนาเกี่ ย วกับ ความก าวหน า แนวคิ ดที่ แปลกใหม และผลงานที่ มีคุณค าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดจากเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริง
Seminar on advancement, innovative ideas and valuable work in
information technology from document, journal, research, or actual work
(2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
29 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4111138 ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Systems
แนวคิดของระบบฐานขอมูล แฟมขอมูลและฐานขอมูล สถาปตยกรรมของ ระบบ
ฐานขอมูล หนวยขอมูลและความสัมพันธของหนวยขอมูล การออกแบบฐานขอมูลดวย
วิ ธี แผนภาพอี อาร และวิ ธี น อร มัล ไลเซชั น โครงสร า งฐานข อมู ล แบบลํ าดั บ ชั้ น แบบ
เครือขาย และแบบเชิงสัมพันธ ภาษาฐานขอมูล
Concepts of database systems, data file and database, architecture
of database systems, data units and relationship between them,
database design with Entity-Relationship (E-R) diagram and normalization,
database structures in hierarchical, network and relational models, and
database language
4111260 การบริหารและการบํารุงรักษาระบบการใหบริการอินเทอรเน็ต
Internet Service System administration and

3(2-2-5)
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Maintenance
องค ป ระกอบการให บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต โครงสร า งเว็ บ และสถาป ต ยกรรม
อิ น เทอร เ น็ ต การทํ า งานของแม ข า ยประเภทต า ง ๆ การติ ด ตั้ ง และใช ง าน
ระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและปรับแตงการใหบริการเครื่องแมขาย โปรแกรมประยุกต
สําหรับดูแลและซอฟตแวรประยุกตในเครือขาย การใหบริการและบทบาทเครื่องแม
ขาย ฝกปฏิบัติเปนผูดูแลและบํารุงรักษาระบบ การใหบริการอินเทอรเน็ต เชน การ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณตาง ๆ
Internet service components, web organization and internet
architecture, operation of relevant servers, installation and use of
operating systems, installation and configuration of servers for Internet
services, necessary application software for administrators and networked
applications, services and roles of servers, administrative operation and
maintenance such as configuration, problem solving based on any
situations
4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
ทฤษฎี สวนประกอบดานฮารดแวรและซอฟตแวรของสื่อประสม ชนิดของขอมูล
สื่อประสม ทฤษฎีสี การจั ดหาข อมูล และการผลิตข อมู ลสื่ อประสม การประมวลผล
ขอมูลสื่อประสม การสงผานขอมูลสื่อประสม รูปแบบไฟลสื่อประสม อุปกรณจัดเก็บ
การนําเสนอขอมูลสื่อประสมและการประยุกต
Hardware and software components of multimedia, types of
multimedia data, colour theory, multimedia data acquisition and
production, processing of multimedia data, multimedia data
transmissions, multimedia file formats, storage devices, presentation of
multimedia data and applications
4111354 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย
ปจจัยดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได
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สภาวะแวดลอมของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง
แนวทาง การประเมินผล การพัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มีประสิทธิผล มาตรฐานดานความใช
งานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับการใชงานของมนุษย สวน
สนับสนุนผูบกพรองในการรับรู การฝกปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบสวน
ติดตอผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร
Basic principles of interaction between human and computer,
including human factors, performance analysis, recognition processes,
results of useable study, conditions of usage, design guidelines for
human-centred system, guidelines for evaluation, development of
effective user interfaces, standards of usability, technologies of
equipment and systems associated with human’s usage, supports for
disable, practical training and testing, and user interface design between
devices and software
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร 1
1(0-3-0)
Computer Project 1
ศึกษาคนควาปญหาในดานคอมพิวเตอร อานและสังเคราะหเนื้อหาและเครื่องมือ
ที่เกี่ยวของ ทําการวิเคราะหและออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร ทําการรวบรวมและ
เรียบเรียงรายงานพรอมนําเสนอผลงาน
Finding problems in computer area, reviewing relevant contents and
tools, proposing project based on analysis and proper design, writing and
presenting report
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร 2
2(0-6-0)
Computer Project 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4111357 โครงงานคอมพิวเตอร 1
Pre-requisite : 4111357 Computer Project 1
พัฒนางานตามโครงงานที่ไดรับการอนุมัติในโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 ทํา
การติ ด ตั้ ง ทดสอบ และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของงาน ทํ า การเขี ย นรายงานและ
นําเสนอโครงงานที่สมบรูณ
Developing works according the proposed project approved in
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Computer Project 1; installing, testing and evaluating the work, writing
and presenting the complete project
4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Project Management in Information Technology
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารโครงการ กระบวนการการบริ ห ารโครงการ
การวางแผนและดําเนินการ การควบคุมและการสิ้นสุดโครงการ โดยเนนความสําคัญใน
การบรรลุผลงานตามกําหนดเวลาและงบประมาณที่ไดรับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การบริหารโครงการ การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการจัดตารางเวลา
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ฝกทักษะการนําแนวคิดตางๆ มาประยุกตใช
ดวยการทําโครงการเปนกลุม
Project management concept, project management process,
planning and operating, controlling and completing the project, focus on
achieving results on time and on budget received, use of project
management software packages, information technology service,
technical schedule, decisions about resource allocation, assertiveness
training concepts applied by group projects
4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Economy
ลั ก ษณะของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เครื อ ข า ยธุ ร กิ จ และโครงสร า งพื้ น ฐานทาง
อินเทอรเน็ต ธุรกิจจําลอง การตลาดอิเล็กทรอนิกส ผลกระทบของเครือขาย การสราง
ข อ ได เ ปรี ย บคู แ ข ง ด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร การแลกเปลี่ ย น
สารสนเทศบนอินเทอรเน็ต เอ็กซทราเน็ต และอินทราเน็ต แบบจําลองทางธุรกิจบน
อินเทอรเน็ต ยุทธวิธีการไดเปรียบคูแขงในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Characteristics of digital economy, business networking and Internet
infrastructure, business model, electronics market, impact of network
creating competitive advantage with information technology and
communication, exchange of information on, internet, extranets, intranet,
business models on the internet tactical competitive in digital economy
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ

2(1-2-3)
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Information Quality Management
หลักการและแนวคิดดานการจัดการคุณภาพสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
การประเมิ น และป ญ หาในระบบสารสนเทศองค ก ร การวั ด การวิ เ คราะห
กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพขอมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและ
กลยุทธการจัดการ
Principles and concepts of information quality management and
information system, assessment and problem in information systems
organizations, analyze and development process to improve data quality,
quality of information on policies and management strategies
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหาร
3(2-2-5)
ความเสี่ยง
Information Systems Security and Risk Management
แนวคิ ด ความหมาย ความสํ าคั ญของการจั ดการความเสี่ย งและควบคุ มความ
ปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ การจั ด การความเสี่ ย ง การควบคุ ม เกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอรบทบาทและผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรใน
การดําเนินธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในและระบบงาน
คอมพิวเตอร
Concepts, definitions and significance of the importance of risk
management and security of information systems focusing on risk
management; computer system security control; roles and effects of
computer use on business management, including case studies related
to internal audit and computer systems
4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
3(2-2-5)
Mobile Technology and Application
เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใชในอุปกรณเคลื่อนที่หรืออุปกรณสื่อสาร ภาษา
และเครื่ องมื อที่ ใชสํ าหรั บการพั ฒนา การสร างระบบฐานข อมูล การออกแบบ และ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อประยุกตงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Technology and operating systems on mobile devices, tools and
languages for development, database establishing, mobile application
designing and development for information technology implementation
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(3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

18 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
4111134 ขั้นตอนวิธี
Algorithms
หลักการของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของภาวะการคํานวณ การวิเคราะหปญหา การ
เขียนผังงานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม กลยุทธของขั้นตอนวิธีในการคนหาและ
เรียงลําดับ ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรพื้นฐาน
Principles of algorithms, basic computability, problem analysis,
algorithm by flowchart, algorithm by pseudo code, strategies of
algorithms in searching and sorting, distributed algorithms and computer
programming
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Programming
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พื้นฐานขั้นตอนวิธีในการแกปญหา ชนิดขอมูลอารเรย
พอยทเตอร ไวยกรณภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง การควบคุมตามเงื่อนไข การเขียน
โปรแกรมแบบการเวียนเกิด การทดสอบ การคนหาขอผิดพลาด
Fundamental Constructs, basic algorithms to solve problems, data
types, array, pointer, programming syntax, control by criteria, recursive
programming, testing, and debugging
4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Programming
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
Pre-requisite : 4111137 Fundamentals of Programming
ความรูพื้นฐาน แนวคิด โครงสรางโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุ
และคลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ เชน การสืบทอด แถวลําดับ การนําเอา
สวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก การสรางและจัดการโครงสรางขอมูลพลวัต
การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนดวยเหตุการณ หลักการความปลอดภัยขอมูล การ
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เขียนโปรแกรมใหมีความปลอดภัย การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
Basic concepts of object-oriented programming, the meaning of
objects and classes, attributes and behavior of objects such as
inheritance, array, reusable programing, creating and managing dynamic
data structures, event driven programming, foundations information
security and secure programming; object-oriented software design and
development

4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนางานบนเว็บ โดยใชภาษาหรือ
ซอฟตแวรในการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูล การใชเครื่องมือของ
ซอฟตแวรดานตาง ๆ ในการพัฒนาและตกแตงเว็บไซต หลักการอัพโหลด และสามารถ
นําไปประยุกต
Guidelines and procedures for the design and development on the
Web by using software or web development. Programming database
connection, use of software tools to develop and decorate web-site,
principle of upload and application
4111355 การทําเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
Data Mining
หลักการพื้นฐานการทําเหมืองขอมูล การใชครื่องมือเรียนรู และสถิติสําหรับการ
ทํ า เหมื องข อ มู ล การแสดงความรู จ ากการทํ า เหมื อ งข อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี ต า ง ๆ ที่ ใ ช
สําหรับการทําเหมืองขอมูล การตรวจสอบการเรียนรูจากขอมูล การตัดสินใจแบบตนไม
การแยกขอมูล ดวยการจัดกลุมขอมูล การเลือกแอตทริบิวตของขอมูล การทําเหมือง
ขอมูลบนอินเทอรเน็ต การประยุกตการทําเหมืองขอมูล
Fundamental of data mining, tools for learning and statistics for data
mining, knowledge representation from data mining, algorithms for data
mining, learning evaluation with training data, decision trees, patterns
classification, clustering, attribute selection, web data mining, application
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of data mining
4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Integration Programming and Technology
การสื่อสารระหวางระบบสารสนเทศ มาตรฐานการแปลงขอมูล การบูรณาการการ
เข า รหั ส มาตรการความมั่ น คงของซอฟท แ วร เทคโนโลยี ข องภาษาสคริ ป ท
การบูรณาการภาษาสคริปตและภาษาโปรแกรมประยุกตเพื่อสนับสนุนการจัดการและ
การบริหารองคกร
Intersystem communications, data mapping and exchange,
integrative coding, software security practices, scripting technologies,
integrating existing components: scripting and application programming to
support organization management
(4) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4111135 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Architecture
ตรรกทางดิ จิ ตัล ลั กษณะตั ว แทนข อมู ล โครงสร างระดั บ แอสเซมบลี หลั กการ
ทํางานของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางและองคประกอบในการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร ระบบหนวยความจํา การจัดลําดับชั้นของหนวยความจํา หนวยความจํา
แคช หนว ยความจํ าเสมื อน การประสานการทํ างานระหว างหน วย บั ส อิน พุ ตและ
เอาตพุต หนวยประมวลผลกลางและหนวยควบคุม สถาปตยกรรมของมัลติโปรเซสเซอร
และขอคิดดานสมรรถนะ
Digital logic, data representation, assembly level organization,
principle of computer hardware and software, structures and
components in computer system, memory system, memory hierarchy,
cache memory, virtual memory, cooperation among units, bus, input and
output, CPU and control unit, multiprocessor architecture and
performance
4111140 ระบบปฏิบัติการ

3(2-2-5)
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Operation Systems
ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทหนาที่ หลักการทํางานและสวนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การทํางานแบบโปรแกรมเดียวและหลายโปรแกรม การจัดลําดับเวลา
งานและการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการหนวยประมวลผล หนวยความจํา แฟมขอมูลและ
อุปกรณ และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
Meaning, evolution, roles, principles and components of the
operating system; single and multi tasking; scheduling and dispatch;
processing unit, memory, file and peripheral management, and operating
system installation
4114206 เทคโนโลยีเครือขาย
3(2-2-5)
Network Technology
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสถาปตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร ตัวแบบ OSI
การสื่อสารขอมูลและการสงผานขอมูล การเขารหัส การสื่อสารขอมูลเชิงดิจิทัล เราทติ้ง
และ สวิตชิง เครือขายระยะใกลและเครือขายระยะไกล โปรโตคอล เครือขายบริการ
สื่อสารร ว มระบบดิ จิ ทัล ระบบเบสแบนด และบรอดแบนด เฟรมรี เ รย และเซลรี เ รย
เครือขายเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีในอนาคต
Computer network technologies and architecture, OSI model, data
communication and transmission, encoding, digital communication,
routing and switching, local area network (LAN) and wide area network
(WAN), protocol, integrated service digital network, baseband and
broadband, frame relay and cell relay, mobile network and future
technology
2) วิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย
3(2-2-5)
Wireless Communication Technology
หลั ก การพื้ น ฐานการสื่ อ สารไร ส าย ความถี่ แ ละช ว งความถี่ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ชองสั ญญาณ สายอากาศและการสงสั ญญาณของคลื่น วิทยุ การเขาใชช องสั ญญาณ
ระบบเซลลูลาร ระบบเครือขายทองถิ่นไรสาย ระบบเครือขายไรสายแบบอุปกรณตอ
อุ ป กรณ เครื อข า ยเซ็ น เซอร ไ ร ส าย โปรโตคอล ความปลอดภั ย มาตรฐาน การใช
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เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของ
Principle of wireless communication, frequency and frequency band,
characteristics of channels, antennas and propagation, channel access;
cellular system, wireless local area network (WLAN), wireless mobile ad
hoc network (WMANET), wireless sensor network (WSN); security,
standard, relevant tools and devices

4111249 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2-5)
Software Engineering
สาระสําคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร วิธีการออกแบบซอฟตแวร ขอกําหนด
คุณลั กษณะความต องการ กระบวนการพั ฒ นาซอฟต แวร และการจั ดการโครงการ
ซอฟตแวร การใชชองทางการเชื่อมตอ (Application Programing Interfaces : APIs)
การตรวจสอบความถู กต อ งของซอฟต แ วร การใช เ ครื่ องมื อที่ ช ว ยในงานวิ ศ วกรรม
ซอฟตแวร การประเมินคุณภาพซอฟตแวร
Important parts of software engineering, software design methods,
specification requirements, software development processes and
software project management, using application programing interfaces
(APIs), validating software, using developing tools for software
engineering, and software evaluation
4111356 ปญญาประดิษฐ
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
แนวความคิ ด เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ป ญ ญาประดิ ษ ฐ ศึ ก ษาป ญ หาพื้ น ฐาน วิ ธี ก าร
แก ป ญหาทางป ญญาประดิ ษฐ แบบต าง ๆ ความรู พื้น ฐานการใชเ หตุ ผล การค น หา
คําตอบและการวางแผนงาน เปนตน กลยุทธการคนหาขั้นตน การแทนความรูในการ
แก ป ญ หา ตั ว อย า งการประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นต า ง ๆ การปฏิ บั ติ การเกี่ ย วกั บ การใช
ภาษาธรรมชาติ การพิสูจนทฤษฎีและการควบคุมหุนยนต
Basic concept of Artificial Intelligence, basic artificial intelligence
problems and solutions, basis of reasoning, finding answers and planning,
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basic search strategy, applying knowledge to solve problems, examples
of applications of Artificial Intelligence in various areas, practicing on use
of natural language, proof of theory, and robot control
4111469 การประมวลผลคลาวด
3(2-2-5)
Cloud Computing
ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด การประยุกตและบริการบนคลาวด
ประโยชนของการประมวลผลแบบคลาวดตอธุรกิจอิเล็คทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานของ
คลาวด การประมวลผลแบบคลาวด หนวยเก็บขอมูลบนคลาวด การออกแบบและการ
บริ หารจั ดการ การประมวลผลแบบคลาวดทั้งในมุมของผู ใหบ ริการและผูใชบ ริการ
ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกตงานคลาวด
Meaning, types and characteristics of cloud computing, applications
and services, benefit upon e-business, structures of cloud, computing,
data storage, design and maintenance, user and provider points of view,
security, implementation of software on cloud
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Business
ภาพรวมของเทคนิคและประเด็นในการออกแบบ การสรางและการจําลองระบบ
ธุร กิ จ อิ เ ล็ กทรอนิ กส การจั ดการห ว งโซ อุป ทานพาณิ ช ย อิเ ล็ กทรอนิ กส การโฆษณา
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จั ด การลู ก ค า สั ม พั น ธ สภาพแวดล อ มการพั ฒ นาระบบ
แพลตฟอร ม ธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การพั ฒ นาซอฟต แ วร การชํ า ระเงิ น และความ
ปลอดภัย การบูรณาการระบบ และเทคนิคธุรกิจเคลื่อนที่
Overview of techniques and issues in designing, building and
modeling electronic business systems, supply chain management, ecommerce, e-advertisement, and customer relationship management,
development environments, e-business platform, software development,
payment and security, systems integration and mobile business
techniques
4114313 การคนคืนสารสนเทศ

3(2-2-5)
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Information Retrieval
หลั ก การและแนวคิ ด ในการค น คื น สารสนเทศ องค ป ระกอบของการค น คื น
สารสนเทศ ขั้นตอนการคนคืนสารสนเทศ กลยุทธและเทคนิคการคนคืนสารสนเทศ
การประเมินผลการคนคืนสารสนเทศ
Principles and concepts of information retrieval, components of
information retrieval, steps of information retrieval, information search
strategies and techniques, evaluation of information search results

4114314 การจัดการเทคโนโลยีสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Technology Management
แนวคิดเกี่ยวกับสํานักงาน เทคโนโลยีสํานักงาน การบริหารสํานักงาน องคกร
สมั ย ใหม การจั ด การสํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
สํานักงาน และแนวโนมการปรับปรุงระบบการจัดการสํานักงาน
Concepts of office, office technology, office management, modern
organization management of office automation, applications of
information technology in office and trends in development of office
management system
4114315 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Special Topics in Information Technology
ศึกษาในหัวขอที่แตกตางจากวิชาที่เปดสอนปกติ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางด า นวิ ท ยาการ เทคโนโลยี ซอฟต แ วร ฮาร ด แวร ห รื อ การบริ ห ารจั ด การทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคนควาองคความรู นวัตกรรม เทคนิคและอุปกรณใหม ๆ
Study on topics different from normal subjects, keeping pace with
change about science, technology, hardware, software, or management
in information technology, research on knowledge , innovation, new
techniques and equipment
4114420 เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
Economics of Information Technology

3(3-0-6)
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หลั ก เศรษฐศาสตร แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กระบวนนวั ต กรรมและการ
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี ตลาดและการแขงขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการ
เปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ส ารสนเทศต อ การพั ฒ นา เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม
การพัฒนากําลังคนและการจางงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ประสิทธิภาพในการ
ผลิต โครงสรางภาษี การถายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเขาสู
สังคมสารสนเทศ
Principles of economics, theories related to process of innovative
and technological change and competition in information technology
market, evaluating investments information technology, impact of
development and change, information technology development,
economy and industry manpower development and employment.
business growth production efficiency, tax structure, technology transfer,
research and development, adapting to information society
4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ
3(2-2-5)
Management of Strategic Information Technology
ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิ ง กลยุ ท ธ ระดั บ และประเภทของกลยุ ท ธ กระบวนการจั ด การกลยุ ท ธ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลกลยุทธ ความสัมพันธระหวางนโยบายและแผน และการวางแผนกลยุทธ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of strategic information technology definitions,
importance and elements, levels of strategies, types of strategies,
strategic processes, external and internal environments of organizations,
strategic planning in dynamic environments, evaluate existing
implemented strategies, relationship between policies and strategic and
strategic planning on information technology
4114422 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

3(2-2-5)
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Enterprise Resource Planning
ความหมายและความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรในองคกร (ERP) ที่มีตอ
ธุรกิจ องคประกอบของระบบ ERP ไดแก ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต
ระบบการควบคุมการจัดจําหนาย ระบบควบคุมสิ นคาคงคลัง ระบบตนทุนการผลิ ต
ระบบทางบั ญชีและการเงิน และระบบงานอื่นๆ โครงสรางของระบบ ERP ไดแก
ซอฟตแวร ฐานขอมูลรวม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการพัฒนา
และการปรับเปลีย่ น การออกแบบระบบ ERP การนําระบบ ERP มาใชในองคการ และ
การบํารุงรักษาระบบ ERP
Definition and importance of enterprise resource planning (ERP) for
business, ERP components: production planning and control system,
distributed control system, inventory control system, manufacturing cost
system, accounting and financing system, etc. with emphasis on practical
work in principles and theories, applied, ERP structures: software,
business application software, integrated database, system administration
utility, development and customization, ERP design, implementation, and
maintenance
4114423 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Entrepreneurship
กระบวนการในการเริ่ ม ต น เป น ผู ป ระกอบการ การประสบความสํ า เร็ จ ของ
ผูประกอบการ การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้ง
และพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆ
การลงทุ นสํ าหรับ วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อมรวมทั้ งการลงทุน ในองคกรที่ มี
ขนาดใหญ ขึ้ น การเป น ผู ป ระกอบการด า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี การเป น
ผูประกอบการในหนวยงาน การตลาดสําหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเปนไปไดทางธุรกิจของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
Process to start as entrepreneur and successfulness of
entrepreneurs, evaluation and realization of potential of business
strategy for establishment and development of entrepreneurial business
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ventures; in this course, learning about the different new forms of
investment, investment in small, medium, and larger enterprises
technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation and
technology; diffusion of innovation and technology, business feasibility
study for innovation and technology

2.3 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4114104 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการเตรียมสหกิจศึกษา
1(90 ชั่วโมง)
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Preparation for Professional Experience and
Cooperative Education in Information Technology
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิ จ ศึ ก ษาในทั ก ษะด า นการเรี ย นรู ทั ก ษะด า นวิ ช าชี พ ทั ก ษะการทํ า งาน
การตัดสินใจ การประเมินตนเอง การกําหนดเปาหมาย และการพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Activities to prepare students in prior professional experiences and
cooperative education, including learning skill, professional skill skills:
self-assessment, decision, targeting, and improving characteristics for
information technology professionals
4114208 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(90 ชั่วโมง)
Professional Experience in Information Technology 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4114104 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการเตรียม
สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Pre-requisite : 4114104 Preparation for Professional Experience and
Cooperative Education in Information Technology
ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐและ
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เอกชนเพื่อนําความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกตงานขั้นตน
Professional experience in information technology in government
agencies or private organizations, to apply abilities and knowledge
studied from regular basic curriculum

4114317 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1(90 ชั่วโมง)
Professional Experience in Information Technology 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4114208 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Pre-requisite : 4114208 Professional Experience in Information Technology 1
ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่อนําความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกตใชงาน
Professional experience in information technology in government
agencies or private organizations, to apply abilities and knowledge
studied from regular curriculum
4114424 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
4(360 ชั่วโมง)
Professional Experience in Information Technology 3
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4114317 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Pre-requisite : 4114317 Professional Experience in Information Technology 2
ฝกปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่อนําความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใช
อยางมีประสิทธิภาพ
Professional experience in information technology in government
agencies or private organizations, to apply abilities and knowledge
studied throughout the course effectively
4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cooperative Education in Information Technology

6(600 ชั่วโมง)
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วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4114317 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Pre-requisite : 4114317 Professional Experience in Information Technology 2
ฝกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน
ไมนอยกวา 16 สัปดาห นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่เสมือนเปนพนักงานของ
สถานประกอบการ นักศึกษาตองไดรับมอบหมายและกําหนดหนาที่อยางชัดเจนซึ่งตอง
เปนงานเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาตองใชความรูความสามารถที่ได
จากการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร เพี่ อ ปฏิ บั ติ ง านและแก ป ญ หาขององค ก รอย า งมี
ประสิทธิภาพ และตลอดการฝกงานนักศึกษาตองทําบันทึกการทํางานประจําวัน
Cooperative education operation in information technology in
government agency or private organization at least 16 weeks. The
students take full responsibility and work as employee in organization.
They must have specific jobs related to computer science and must
apply abilities and knowledge studied throughout the course in order to
operate and address problems effectively, the students are required to
record their daily work

57
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
อาจารย
สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
2. นางสาวอัจฉราพร ยกขุน
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
อาจารย
สารสนเทศ)
บธ.บ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
3. นายซอและ เกปน
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
อาจารย
สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
4. นายธนากร ปามุทา
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผูชวยศาสตราจารย
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
5. นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
ป 2560 2561 2562 2563 2564
2548 12 12 12 12 12

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2533
2548

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2544
2556

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

2540
2558
2542
2535
2558
2552
2550

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารย
สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2. นางสาวอัจฉราพร ยกขุน
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารย
สารสนเทศ)
บธ.บ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. นายซอและ เกปน
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารย
สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
4. นายธนากร ปามุทา
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูชวยศาสตราจารย
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) วิทยาลัยครูเพชรบุรี

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
2548 12 12 12 12 12
ป
พ.ศ.

2533
2548

15

15

15

15

15

2544
2556

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2540
2558
2542
2535
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
5. นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
2558 15 15 15 15 15
2552
ป
พ.ศ.

2550

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)
การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ ฝ กให นั กศึ กษามี ทักษะในการปฏิ บั ติงานแบบมี ส ว นร ว มด าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในหน ว ยงานของรั ฐ และเอกชน เพื่ อ นํ า ความรู ค วามสามารถรวบยอด
จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ ค ณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเลื อ กตามแผนการสอน โดยก อ นออก
ฝกประสบการณหรือออกฝกสหกิจศึกษา ไดมีการเตรียมนักศึกษาทั้งทางดานวิชาการและสังคมทั้งใน
รูปแบบกิจกรรมและการแนะนําในชั้นเรียน มีการนิเทศและติดตามผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา โดยอาจารยนิเทศที่ไดรับมอบหมาย
การฝกสหกิจศึกษา ใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรให
ฝกแบบสหกิ จศึกษา โดยแกปญหาในองคกรตามที่มอบหมาย งานวิจัยหรือโครงงานคอมพิวเตอร
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ สมื อ นเป น บุ ค ลากรประจํ า ของสถานประกอบการโดยอาศั ย หลั ก วิ ช าที่ เ รี ย นมา
และมีการนิเทศ ติดตามผลโดยอาจารยนิเทศที่ไดรับมอบหมาย
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา เข า ใจวั ฒ นธรรมและสามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สถาน
ประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
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4.2. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 2 จัดตารางสอน 90 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 จัดตารางสอน 90 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (วิจัยเฉพาะทาง)
การทําโครงงาน หรือ งานวิจัยตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยในสาขาคอมพิวเตอรเปนอาจารยปรึกษา อยางนอย 1 คน
ตอ 1 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาจะตองมีการศึกษาเอกสารอางอิง เขียนเคาโครงวิจัย กําหนดขอบเขต วางแผน
และพั ฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ใช งาน และประเมิน ผลอยางเป นระบบ จั ดทํ ารายงานโครงงาน หรื อ
งานวิจัย เปนรูปเลมสงอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่กําหนด รวมถึง การมีทักษะประสบการณในการนําเสนอผลงานวิชาการตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
5.1 คําอธิบายยอ
โครงงาน หรืองานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบาย
ทฤษฎี ที่ นํ า มาประยุ ก ต ใ นการทํ าโครงงาน หรื องานวิ จั ย รวมถึ งประโยชน ที่ จ ะได รั บ จากการทํ า
โครงงาน หรืองานวิจัย มีการกําหนดขอบเขต วางแผน วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาโครงงาน หรือ
งานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา และสําเร็จผลภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ทั ก ษะในแก ป ญ หา มี ค วามเชี่ ย วชาญในการประยุ ก ต ใ ช เ ครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ซอฟต แวร ห รื อฮาร ดแวร ตา ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งทางด านคอมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีจรรยาบรรณในการทําโครงงาน หรืองานวิจัยที่สามารถกอใหเกิด
ประโยชนหรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4
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5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 3 หนวย กิต แยกเปน 2 รายวิชา คือ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร 1 จํานวน
1(0-3-0) หนวยกิต และ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร 2 จํานวน 2(0-6-0) หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 กําหนดวันและเวลาใหคําปรึกษาในเวลาเรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
และวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
5.5.2 เตรียมหลักฐานการใหคําปรึกษาทั่วไป เชน มีแบบฟอรมรายงานความกาวหนาให
คําปรึกษา
5.5.3 มีหนังสือ เอกสารอางอิง วารสารที่เกี่ยวของ และวิทยานิพนธทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหศึกษาในสํานักวิทยบริการอยางเพียงพอ
5.5.4 มีการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน หรืองานวิจัยดานเทคโนโลยีสนเทศผาน
ทางเว็บไซต และตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.5.5 มีเครื่องมือคอมพิวเตอรและเครื่องมือทางเครือขายสําหรับการเรียนการสอนและ
ทําโครงงาน หรืองานวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรรมการประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ในสาขาคอมพิวเตอร จะประสานงานกับหนวยงานอื่น
5.6 กระบวนการประเมินผล
พิ จ ารณาจากความสํ า เร็ จ ในโครงงาน หรื อ งานวิ จั ย ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ความกาวหนา ความรับผิดชอบ ความสม่ําเสมอ และจรรยาบรรณในการทําโครงงาน หรือการทําวิจัย
ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการจั ดการสอบโดยนํ าเสนอผลที่ ได จ ากการโครงงาน หรื องานวิ จั ย
ในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โดยแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย
ในสาขาคอมพิวเตอรเปนคณะกรรมการสอบโครงงาน หรืองานวิจัย

