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คำนำ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร
ปรับปรุง  พ .ศ . 2565 หลักสู ตรปริญ ญ าตรีท างวิชาการฉบับนี้ ป รับปรุงมาจากหลั กสู ตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ ได้หลักสูตรที่ เป็นไปตามข้อกําหนดใน  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียน
การสอนและการประกันคุณภาพ โดยรายละเอียดในเล่ม ประกอบด้วยสาระสําคัญ 8 หมวด คือ 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาการ ดําเนินการและโครงสร้างของ
หลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุง การดําเนินการของ
หลักสูตร หลักสูตรฉบับนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการศึกษา “ความต้องการ จําเป็นและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปรับปรุงหลักสูตร” และข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตรของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต ที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ทําให้หลักสูตรที่
ปรับปรุงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ) 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571102946 

ภาษาไทย         :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ   
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Science Program  in Computer Science and Digital 
Technology  

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล) 
           ชื่อย่อ   : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล) 

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Computer Science and  Digital 
Technology) 

   ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Computer Science and  Digital Technology) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี   
 
4.  จำนวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 120  หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเห็นสมควรให้เสนอ

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฏาคม 
พ.ศ.2564 

6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที ่
11/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที ่12/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
 8.1 นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

8.2 นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือนักเขียนโปรแกรม 
8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
8.4 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
8.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
8.6 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ 
8.7 นักวิทยาการข้อมูล/นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
8.8 ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ 
8.9 นักพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT 

 
9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2548 

2. นายจีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
เอกคณิตศาสตร์ โทสถิติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2538 
2531 

3. นายอรรถพล อดุลยศาสน์  
    อาจารย์ 

Ph.D. (Electrical and 
Electronic Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

University of Surrey  
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2558 
 

2550 
 

2541 
4. นายสุลัยมาน  เภอโส๊ะ 
    อาจารย์ 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2548 

5. นายอับดุลเลาะ  บากา 
    อาจารย์ 
 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์หนึ ่งที ่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย
เข้ากับเศรฐกิจโลกเพื ่อประโยชน์ต ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  ผลักดันให้เกิดการเพิ ่มขีด
ความสามารถ และศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบั บที่ 12  
(พ.ศ.2560- 2564) ที่กล่าวถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางดังกล่าวในระยะ 20 ปี ชี้ถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมากที่จะเป็น
ผู้พัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื ่อมโยงการผลิตในประเทศสู่เศรษฐกิจโลก  บุคลากร
ดังกล่าวควรมีความเชี่ยวชาญ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้ทั้งในการปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงลึก
และเชิงประยุกต์และมีความสามารถในการวิจ ัยเพื ่อพัฒนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัล ดังนั้นเพื่อรองรับสถานการณ์และการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะ 20 ปี ในภาวะจำนวนประชากรลดลงและจำนวนผู้สนใจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และวิศวกรรมมีแนวโน้มลดลง ประเทศไทยจึงเผชิญความท้าทายในการเตรียมกำลัง
บุคลากรจำนวนมากที่มีความพร้อมด้านทักษะองค์ความรู้ร่วมสมัยและนำสมัย สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในหลายด้าน ไม่ว ่าจะเป็น การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวิสาหกิจ (Enterprise Software)  
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเคลื ่อนที ่และให้บริการแบบเว็บเซอร์วิส (Mobile and Web Service 
Software) 

นอกจากนี้แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เป็น
รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดย
จะเป็นหัวใจหลักของกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล ได้แก่อุตสาหกรรมการพัฒนาและการให้บริการซอฟต์แวร์  อุตสาหกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมการจัดตั ้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู ้บริโภคและ
อุตสาหกรรมย่อย อุตสาหกรรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรนั้นได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการใช้คอมพิวเตอร์
ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น
สิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง  
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมัยใหม่มีความเร็วสูงพอที่จะใช้สื่อสารแบบสื่อประสมได้และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงก็เริ ่มมี  
การใช้ในหลายประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทัง้นี้จำเป็นจะต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนมากท ี ่ม ีความเป ็นม ืออาช ีพ   ม ีความเข ้าใจผลกระทบทางส ังคมและว ัฒนธรรม  
มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลง
นี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีความพร้อมที ่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงใน 
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการ
ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธำรงปณิธานในการสร้างบัณฑิต 
ที่เก่งและดีเนื ่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
จากต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบ
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ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารและสังคมภายใต้วัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งนี้หมวดวิชาเฉพาะ
ของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ ่มวิชา คือ กลุ ่มวิชาแกน กลุ ่มวิชาเฉพาะด้าน และกลุ ่มวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

 - กลุ ่มว ิชาแกน บริหารจัดการโดยอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำหนดผู้สอนจากคณาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเฉพาะด้านเลือก 
บริหารจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา บริหารจัดการเรียนการสอน 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะที่
รายวิชานั้นสังกัด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปี
การศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
สร้างปัญญาชนเชี่ยวชาญวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ชายแดนใต ้
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร  
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านชีวิตประจำวัน 

และด้านการเป็นเครื่องมือสำคัญในทุกสาขาวิชา ดังนั้นบัณฑิตซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลจึงจำเป็นในการตอบสนองต่อท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในทุกแพลตฟอร์มได้  
3) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งได้ 
4) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่างๆ ได้ 
5) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ 
6) มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

 1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางด้าน

คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กร 
2 นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางในด้านคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์ออกแบบ

ระบบสารสนเทศ และพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ 
3 นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติการในด้านเครือข่าย มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างระบบ

เครือข่าย การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง โดยสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 

4 นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมอย่างอัจฉริยะได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

ก ั บ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ต ล า ด แ ร ง ง า น  แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี ่ยนแปลงในความ
ต ้องการของผ ู ้ประกอบการและ 
ตลาดแรงงาน  

- สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
- ต ิ ด ต ามกา ร เปล ี ่ ย นแปล ง ข อ ง

เทคโนโลยี 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช ้บ ัณฑ ิตของ
สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทำงานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเร ียน 
การสอน งานวิจ ัยและบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์จาก
การนำความรู้ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ไป ปฏิบัติงานจริง  

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเร ียน 
การสอนให้ทำงานวิจัย/งานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ปริมาณงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน   

 ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
          ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาตร์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ 
หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลากำหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
 2) ปัญหาความรู้พ้ืนฐานในด้านวิชาคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1) จัดให้มีการดูแลนักศึกษาใหม่โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบดูแลของรุ่นพ่ี  และเน้นการ
เรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเลือกรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา เช่น  
การสอนแบบอภิปราย (Discussion group) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry based)  
การสอนแบบแบ่งกลุ่มทํางาน (Committee work method) การสอนแบบบูรณาการ (Integrate 
teaching) การสอนแบบทดลอง (Laboratory method) 
 2) จัดให้มีการทำกิจกรรม/อบรม ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมก่อนเรียน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ระดับปริญญาตรี (4) ปี       
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
10,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 
2,700 บาทต่อปี 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 
จำนวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร 

 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน  12 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 

      1) เฉพาะด้านบังคับ  60 หน่วยกิต 

      2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
   151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Language Thought and Communication   
   151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*  3(3-0-6) 
    Thai for Communication   
   151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  3(3-0-6) 
    Thai for Careers   
   151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา  3(3-0-6) 
    English for Fun   
   151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           3(3-0-6) 
    English Usage for Social Network   
   151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
    English for Communication and Learning Development 
   151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*  2(1-2-3) 
    English for Communication 1   
   151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*    2(1-2-3) 
    English for Communication 2   
   151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 
    Technology and Media Literacy   
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
    Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
   151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
    English Communication Skills Development  
   151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Chinese for Communication   

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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   151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Melayu for Communication   
 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
   151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข   3(3-0-6) 
    Well-being    
   151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*   3(3-0-6) 
    Science in Daily Life    
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ  3(3-0-6) 
    Information Technology for Presentation  
   151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*  3(3-0-6) 
    Information Technology in Daily Life   
   151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*   3(3-0-6) 
    Mathematics in Daily Life    
   151001019 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2) 
    Body Exercise    
   151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  2(1-2-3) 
    Sports for the Quality of Life Development  
   151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    King’s Philosophy for Local Development  
   151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
    Introduction of Ethics and Wealth  
   151001023 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
    Beauty of Life   
   151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
    Step to the World  
   151001025 ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 
    Truth of Life  
   151001026 การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
    Self Development  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 

 



14 
 

 
 

   151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*             3(3-0-6) 
    Aesthetics for Life  
   51001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
    Life and Thai Culture  
 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
   151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
    Multiculture  and Peace  
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
    Life Skill for Society  
   151001031 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-6) 
    Socialization  
 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

  1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

   151001032 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
    Teachings of The King Rama 9  
 หรือ    
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

   151001033 วิถีไทย วิถีถ่ิน    3(3-0-6) 
    Thai and Local Ways  
 หรือ    
  3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 

   151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurs  
 หรือ    

  4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  3 หน่วยกิต 
   151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    Science for Community  

 
 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชาแกน  12     หน่วยกิต 

141111001 แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  3(2-2-5) 
 Calculus for Computer Science and Digital Technology  

141111004 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithms   

3(2-2-5) 

141111005 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics for Computer Science and Digital 

Technology 
 

141113021 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Statistics for Research in Computer Science and  Digital Technology 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 66  หน่วยกิต 
      1) เฉพาะด้านบังคับ  60  หน่วยกิต 
           (1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 4 หน่วยกิต 

141112011 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

141113022 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Seminar in Computer Science and Digital Technology 

1(0-2-1) 

           (2) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  12 หน่วยกิต 
141112012 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    

Data Comunications and Computer Networks 
3(2-2-5) 

141112013 การบริหารจัดการเครือข่าย 
Network Administration 

3(2-2-5) 

141112015 ระบบสมองกลฝังตัว   
Embeded System 

3(2-2-5) 

141113024 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับความปลอดภัยไซเบอร์ 
Artificial Intelligence for Cyber Security 

3(2-2-5) 

    (3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 26 หน่วยกิต 
141111003 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 
3(2-2-5) 
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141111007 ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

3(2-2-5) 

141111008 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Web Design and Development 

3(2-2-5) 

141111009 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

141112010 เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค 
Framework Technology 

3(2-2-5) 

141112014 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3(2-2-5) 

141112016 กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 
Laws and Ethic in Professional Computer Science 

2(1-2-3) 

141113018 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(2-2-5) 

141114026 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Project in Computer Science and Digital Technology 

3(0-9-0) 

               (4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต 
141113017 การประมวลผลภาพเบื้องต้น 

Image Processing 
3(2-2-5) 

141113019 อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง 
Internet of Things 

3(2-2-5) 

141113023 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลคลาวด์ 
Artificial Intelligence for Cloud Computing 

3(2-2-5) 

141114027 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 
Artificial Intelligence for Big Data 

3(2-2-5) 

               (5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
141111002 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Architecture 
3(2-2-5) 

141111006 ระบบปฏิบัติการ 
Operating System 

 3(2-2-5) 
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      2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 

     2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 

หน่วยกิต      2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
141113020 นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 

Innovative Digital Business Transformation 
3(2-2-5) 

141113025 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลภาพ 
Artificial Intelligence for Image Processing 

3(2-2-5) 

141114028 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

141114029 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน 
Cryptography and Blockchain Technology 

3(2-2-5) 
 

141114030 ผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์ 
Entrepreneurs in Computers  

3(2-2-5) 

141114031 การทำเหมืองเว็บและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 
Web Mining and Social Media Data Analysis 

3(2-2-5) 

141114032 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Special Topic in Computer Science and Digital Technology 

3(2-2-5) 

141114033 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ 
Software Security 

3(2-2-5) 

341114034 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Web Application Development 

3(0-6-3) 

341114035 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Application Development for Mobile Devices 

3(0-6-3) 

341114036 การพัฒนาเว็บฟูลสแตก 
Full-Stack Development 

3(0-6-3) 

341114037 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Developing System on Internet of Things 

3(0-6-3) 

341114038 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับองค์กร 
Big Data Analytics for Enterprise 

3(0-6-3) 

341114039 การบริหารจัดการเครือข่ายสำหรับองค์กร 
Network Management for Enterprise 

3(0-6-3) 
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      2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 

  2.3  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

หน่วยกิต      2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
141114040 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Preparation for Professional Experience and Cooperative 
Education in Computer Science and Digital Technology 

1(0-2-1) 

และ   
141114041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

Professional Experience in Computer Science and Digital 
Technology                  

5(450) 

หรือ   
141114042 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

Cooperative Education in Computer Science and Digital 
Technology 

6(600) 

 

 ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
                    ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   9  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

141111001 แคลคูลัสส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3(2-2-5) 

141111002 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
141111003 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

141111004 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(2-2-5) 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
141111005 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
3(2-2-5) 

141111006 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

141111007 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

141111008 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3(2-2-5) 
141111009 เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   9  หน่วยกิต 
 141112010 เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค  3(2-2-5) 

141112011 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

141112012 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
141112013 การบริหารจัดการเครือข่าย 3(2-2-5) 

141112014 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 

141112015 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
141112016 กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร์ 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

141113017 การประมวลผลภาพเบื้องต้น  3(2-2-5) 
141113018 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

141113019 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง  3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 141113021 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

3(2-2-5) 

141113022 ส ัมมนาทางว ิทยาการคอมพ ิว เตอร ์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1(0-2-1) 

141113023 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5) 

141113024 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับความปลอดภัยไซเบอร์ 3(2-2-5) 
เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชาชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 141114026 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3(0-9-0) 

141114027 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
141114040 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 

สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1(0-2-1) 

รวม 7 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชาชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 141114041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

5(450) 

หรือ  
141114042 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีดิจิทัล 
6(600) 

รวม 5 - 6 หน่วยกิต 
 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

 

         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Language Thought and Communication  
    ภาษากับการสื ่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและ 

การสื่อสาร ทักษะการฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด 
และการถ่ายทอดความคิด เพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้
ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน 

    Language and communication, relation between languages 
with ideas and communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas for communication 
for both speaking and writing, Thai use through songs, plays and folk 
tale 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Thai for Communication   
    ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร ื ่องมือในการสื ่อสาร  

ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การใช้ภาษาในชีว ิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

     Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language  in daily life use 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 conditionsand its solutions of language used in daily 
life, realizing ethics and awareness of Thai society 
 

   151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 
    Thai for Careers   
    การฝ ึกท ักษะ พ ัฒนาการใช ้ภาษาไทยด ้ านการฟ ั ง  การ พูด  

การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอ
ข้อมูล  การให ้ความร ู ้  การว ิเคราะห์ข ้อค ิดเห็น ข ้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค ้นคว ้ าตามหล ักว ิชาการ เพ ื ่ อนำไปใช ้ ในสถานการณ์  
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

    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 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the career and daily life 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา  3(3-0-6) 
    English for Fun   
    การใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผ ู ้ อ่ืน  
การสอบถามข้อมูลเบื ้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู ้สึก  
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

    English usage for daily communication, English sound 
systems, vocabularies and greeting expressions, self-introduction 
and introducing others, basic information inquiries, giving opinions, 
feeling expression, class presentation 

 
   151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์           3(3-0-6) 
    English Usage for Social Network   
    การเข ียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง ่ายในสื ่อส ังคมออนไลน์  

การตั้งและการตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ 
การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็น
ภาษาอังกฤษ  

    Simple English writing in social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 

 
   151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
    English for Communication and Learning Development 
    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ช ี ว ิ ต ป ร ะ จ ำ ว ั น ใ นส ถ าน ก า ร ณ ์ ต ่ า ง  ๆ  อ า ท ิ  ก า ร ก ล ่ า ว ท ั กท าย  
การกล่าวลาการแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถาม
และการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น 
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
สื ่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    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 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 communication 

 
   151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
    English for Communication 1   
    การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในช ี ว ิ ตประจำว ัน ถ ้ อยคำและสำนวนพ ื ้นฐานท ี ่ ใช ้ ในสถานการณ์  
ต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการปฏิบัต ิงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

    Practices of English listening, speaking, reading, and writing 
for daily communication; focusing on basic vocabulary and 
expressions relating to working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of English speaking countries 
including appropriate social etiquette 

 
   151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
    English for Communication 2   
     การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์

จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    Practice and development of listening, speaking, reading and 

writing English through real situations in related careers, practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision making skills for daily life and 
future career 
 

   151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 
    Technology and Media Literacy   
    การรู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู ้เท่าทันสื ่อ การรู ้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ 
การวิเคราะห์สื ่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื ่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 

    Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 
 

  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
    Developments of Thai Speaking and Writing Skills 
    การพัฒนาทักษะการพูดและการเข ียน การพูดและการเข ียน 

ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จาก
การฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการ
เขียน 

    Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
    English Communication Skills Development  
     การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน      

การอ่านและเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   
    Listening and speaking in daily-life situations, short message 

reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

   151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Chinese for Communication   
    การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ 

ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
    Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 

vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 
 

   151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
    Melayu for Communication   
    การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์

ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
     Melayu usage for communication in daily life, vocabularies, 

basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation. 
   

 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
   151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข   3(3-0-6) 
    Well-being    
    การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้

ว ิ ทย าศาสตร ์ และ เทค โน โลย ี ต ่ อส ิ ่ ง แ วดล ้ อม  อาหารและค ุณค่ า 
ทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื ่องยา
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
เบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

    Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, 
dietetics, nutrition information reading, basic drug information, Thai 
herbs, herbs with health, consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 

 
   151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
    Science in Daily Life    
    พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต ่ า ง  ๆ  พล ั ง ง าน ในการดำร งช ี ว ิ ต  ร ะบบการทำ ง านของอว ั ย ว ะ 
ต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์
และการเก็บรักษา 

   Energy and its sources, electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment, 
principles of electrical devices, energy for living, human organ 
systems, heredity, chemical use in daily life, using microorganism in 
food industries, agricultural and industrial production management 
with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ  3(3-0-6) 
    Information Technology for Presentation  
    ความรู ้ เบ ื ้องต้นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงและ 

การใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    Introduction to information technology, data access and 

use, accessing information methods, searching strategies, analyzing 
and synthesizing information, presenting information in various 
forms 

 
   151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
    Information Technology in Daily Life   
    ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

    Introduction to computer, information technology, 
computer application in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and security system 

 
   151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
    Mathematics in Daily Life   
    หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน

เกี ่ยวกับดอกเบี ้ย การเช่าซื ้อ บัญชีร ับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื ้องต้นเพ่ือ 
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

              Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

   151001019 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2) 
    Body Exercise    
    หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการ

บริหารร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออก
กำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    Principles of body management, skill practice and basic 

technique of body management to gaining muscle, body flexibility 
and physical fitness self-check, exercise selection and playing sports 
for healthiness, sportsmanship 

 
   151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
    Sports for the Quality of Life Development  
    กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท 

ต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนำ
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีว ิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่น
พ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 

    Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society, injury prevention from 
sports and basic first aid, utilizing sports skill and developing life 
quality with sports and traditional games, personality development 
promoting leadership 

 
   151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    King’s Philosophy for Local Development  
    ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 

สิ ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พระราชดำริเพื ่อความกินดีอยู ่ด ีของประชาชน การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนและ 
การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 



31 
 

 
 

         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    King’s philosophy for agricultural management, economy, 

environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
 

   151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
    Introduction of Ethics and Wealth  
    การพัฒนาทักษะการเร ียนร ู ้ เข ้าใจ เห็นคุณค่าของชีว ิต ส ังคม  

และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
ผู้อื่นได้การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การบริหาร
จัดการและภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการ
ประกอบธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและ
การเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

     Development of learning, understanding and valuing lives, 
society and environment; self-development for happy living and 
getting along well with people, promoting ethics and moral; care 
for others, leadership management, human resource management, 
investment channel, principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online business, marketing 
and communication 
 

   151001023 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
    Beauty of Life   
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการ
ทำงานกลุ่มและทำงานทีม และทักษะการใช้ชีวิต 

    Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, principles of oral 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
presentation in front of meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups work and teamwork, 
living skills 
 

   151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
    Step to the World  
    การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศร ับสมัครงาน การกรอก

แบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื่อสมัครงาน 
และการ เ ข ี ยนประว ั ต ิ ส ่ ว นต ั ว  กา รน ั ดหมาย เพ ื ่ อส ั มภาษณ ์ ง าน  
การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทาง
โทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และ
สำนวนเพื ่อการปฏิบัต ิงานและการสื ่อสารในสำนักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ การปรับตัวเข้าสู่สังคม การ
ปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

    Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in 
tone of speaking, vocabularies and expressions for work practice 
and public mind 

 
   151001025 ความจริงของชีวิต             3(3-0-6) 
    Truth of Life  
    ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญหา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การ
เรียนรู้ โลกทัศนแบบต่างๆ การวิเคราะหข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละ
อย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
เพ่ือความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ อันนําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
              Meaning of life, living in today society with science and 

information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society,moral and 
ethics development based on religious precepts, peaceful life and 
society, different worldview perception, advantages and 
disadvantages analyzing of worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being and leading to a peaceful 
life and society 
 

   151001026 การพัฒนาตน                      2(2-0-4) 
    Self Development  
    หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 

กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

    Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 

 
   151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต            3(3-0-6) 
    Aesthetics for Life  
    ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร ์ทางความงาม 
ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยินและ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้
ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

    Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

 
   151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3) 
    Life and Thai Culture  
    เอกล ักษณ์ทางส ังคม ว ัฒนธรรมท้องถ ิ ่น และว ัฒนธรรมไทย 

ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา 
การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและภิบาลชุมชน 
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้
ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

    Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public 
consciousness creation in order to build interpersonal relationship 
and community, self-development for the advance in life and 
career, religious principles application to life and career 

 
 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
   151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
    Multiculture  and Peace  
     ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการ

สร้างความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา 
ความขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
และกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อ
สังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการ
พิทักษส์ิทธิ 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
    Meanings, significance and types  of culture, process of 

building understanding, cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems and conflict of Thai 
and World society, resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
    Life Skill for Society  
    ทักษะด ้านการค ิดแก ้ป ัญหาแบบองค ์รวม การค ิดสร ้างสรรค์  

การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสาร
สารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเอง
และการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation 
in the 2 1 st century, multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society learning, building self-
valued and public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

 
   151001031 สังคมภิวัตน์ 3(3-0-6) 
    Socialization  
    ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

    Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

  1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

   151001032 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
    Teachings of The King Rama 9  
    คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง 
    Teachings of the King Rama 9 for teachers profession, 

praising teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-
long learning, modern teachers, volunteering, civil duties 

 หรือ    
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

   151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น    3(3-0-6) 
    Thai and Local Ways  
    พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชน

ท้องถิ่น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย 
ผ้าประจำถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ และสิ่ง
สร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดน
ใต้ และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

    Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, 
local community culture and southern border identity: food, dress, 
local textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, 
case studies of learning restores in local community 

 หรือ    
  3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 

   151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurs  
    ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย

ภาคร ัฐและเอกชนในเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ ว ิ เคราะห ์แนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ 
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         รหัสวิชา ชื่อวิชา/คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจแนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหาร
รายได ้รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุน
ประเภทต ่าง  ๆ แนวค ิดและการเตร ียมความพร ้อมสำหร ับการเป็น
ผู ้ประกอบการในยุคดิจ ิท ัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses,savings and debts, spending money for investment, concept 
and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax benefit, 
ethics and social responsibility, and related laws 

 หรือ    

  4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  3 หน่วยกิต 
   151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    Science for Community  
    ความรู ้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ว ิธ ีการทางวิทยาศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

    Knowledge, scientific and technological significance, 
scientific skills, aptitude to science, scientific process, scientific 
application for community development 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิชาแกน  12     หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
141111001  แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

Calculus for Computer Science and Digital Technology 
3(2-2-5) 

 เรขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบ เส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา  
และการเลื่อนแกน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและ
ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยและ
การประยุกต์กับภาษาคอมพิวเตอร์ 
         Plane analytic geometry, straight lines, circle, parabolas, ellipses, hyperbola 
and translation of axes, limits and continuity of functions, derivatives of algebraic 
functions and transcendental functions, application of derivative, integrals of 
algebraic functions and transcendental and its apply with computer language 
 

141111004 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 

3(2-2-5) 

 หลักการของขั ้นตอนวิธี  พื ้นฐานของภาวะการคำนวณ การวิเคราะห์ปัญหา  
การเขียนผังงานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม แนวคิดหลักการโครงสร้างข้อมูล ชนิด
ข้อมูล สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ ตารางแฮช ต้นไม้ และกราฟ การเรียกซ้ำ เทคนิคการค้นหาและ
เทคนิคการเรียงลำดับ  
        Principles of algorithms, basic computability, problem analysis, 
algorithm by flowchart, algorithm by pseudo code, principles Data Structures 
concepts, Data Types, Stacks, Queues, Linked lists, Hashes table , Tree and 
Graphs, Recursions, Searching and Sorting Techniques 
 

141111005 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Discrete Mathematics for Computer Science and Digital 
Technology 

3(2-2-5) 

 ความรู้พื้นฐานทางตรรกะ ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ เซต พีชคณิตบูลีน กราฟและ
กราฟต้นไม้ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง วิธีการพิสูจน์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด  
หลักเบื ้องต้นของการนับ ฟังก์ชันก่อก าเนิด  ล าดับ และอนุกรม ความคลาดเคลื ่อน  
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ผลเฉลยสมการเชิงเส้น ผลเฉลยสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณ
โดยวิธีก าลังสองน้อยสุด และการประยุกต์กับภาษาคอมพิวเตอร์ 
         Basic logic, functions, relations, sets, Boolean algebra, graphs and tree 
graphs,  discrete probability, proof techniques, recurrence relation, basics of 
counting, generating function, order and series, error, solutions of linear and 
non-linear equations, Interpolation, estimation by least square 
approximation and its apply with computer language 
 

141113021 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Statistics for Research in Computer Science and  Digital Technology 

3(2-2-5) 

          การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง   การสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณนา ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การทดสอบสมมติฐาน การ
ถดถอยอย่างง่ายการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
        central measurement, 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 

  
 

  2.2  กลุ่มวิชาฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 66          หน่วยกิต 
1) เฉพาะด้านบังคับ  60 หน่วยกิต 

                  (1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
141112011 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

Information System Analysis and Design  
3(2-2-5)   

 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบ 
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ และทางเศรษฐกิจ การท าโมเดลข้อมูลและ
สารสนเทศ การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
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ข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล 
การท าเอกสารประกอบ และการน าเสนอผลงาน 

Elements of information system, management information system, 
lifecycle of system development, rules to analyse systems and tools of 
software engineering; studying possibilities in terms of techniques, operation 
and economics; data and information modelling, using data flow and entity-
relationship (E-R) diagram; designing entering data into systems, data displaying, 
database, relevant document and presentation 

 
141113022 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

Seminar in Computer Science and Digital Technology 
1(0-2-1) 

 ค้นคว้าปัญหา รายบุคคลหรือกลุ ่ม ในประเด็นที ่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อน า
เป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา 

Research the problem Individual or group research in issues regarding 
computer science, information technology or relevant technology,  to 
summarise collected knowledges and present in group seminar 

  
(2) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 

141112012 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Data Communication and Computer Networks 

3(2-2-5) 

 หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การส่ง
ข้อมูลดิจิตอล คุณลักษณะตัวกลางสื่อสัญญาณ แบนด์วิดท์ ความเร็วข้อมูล การตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล การควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูล หลักการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โทโพโลยีและประเภทเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น 
โพรโตคอล การออกแบบ การติดตั้ง แก้ปัญหา และการใช้เครื่องมือที่เก่ียวข้อง 

Fundamentals of data communication; OSI model; characteristics of 
signals, digital transmission, characteristics of transmission media, bandwidth 
and data rate, error detection and correction, data link control, fundametals 
of computer networks, network topologies and types, technologies of local 
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area network and wide area network, protocols, designing, installing, problem 
solving and using relevant tools 
 

141112013 การบริหารจัดการเครือข่าย 
Network Administration 

3(2-2-5) 

 
 
 

          องค์ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต โครงสร้างเว ็บและสถาปัตยกรรม
อินเทอร์เน็ต การท างานของแม่ข่ายประเภทต่าง ๆ การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ 
การติดตั้งและปรับแต่งการให้บริการเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดูแลและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในเครือข่าย การให้บริการและบทบาทเครื่องแม่ข่าย ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแล
และบ ารุงรักษาระบบ การให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนตามสถานการณ์ต่าง 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 

  
141112015 ระบบสมองกลฝังตัว  

Embeded System 
3(2-2-5) 

          หลักการพื ้นฐานทางดิจิทัล โครงสร้างพื ้นฐานระบบสมองกลฝังตัว การเขียน
โปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตัว การต่อประสานระบบสมองกลฝังตัว ระบบการสื่อสาร 
         Fundamental of Digital, Structure of Embedded System, Programming 
for Embedded System, Embedded System Interfaces, Communication System 
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141113024 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับความปลอดภัยไซเบอร์ 
Artificial Intelligence for Cyber Security 

3(2-2-5) 

           พื้นฐานของความปลอดภัยทางไซเบอร์ พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการรักษา
ความปลอดภัย ปลอดภัยบนเว็บ แอปพลิเคชันการเรียนรู้เชิงลึก ภัยคุกคามความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย ความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน การรักษา
ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่
ปลอดภัย ผลกระทบของ ปัญญาประดิษฐ์ต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปรับใช้อัลกอริทึม
ปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ในการผลิตกรณีศึกษา 

          Fundamentals of Cyber Security, Fundamentals of AI for Security, Secure 
Web, Deep learning applications, Cyber Security Threats and Development of 
Secure Software, Web Application Security, Securing IOT Infrastructure, Secure AI 
Development, Impact of AI on Cyber Security, Large scale deployment of AI 
algorithms on production case study 
 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 26 หน่วยกิต 
141111003 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 
3(2-2-5) 

 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พื้นฐานขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูล อาร์เรย์ 
พอยท์เตอร์ ไวยกรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การควบคุมตามเงื ่อนไข การเขียน
โปรแกรมแบบการเวียนเกิด การทดสอบ การค้นหาข้อผิดพลาด  
         Fundamental Constructs, basic algorithms to solve problems, data 
types, array, pointer, programming syntax, control by criteria, recursive 
programming, testing, and debugging 
 

141111007 ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

3(2-2-5) 

 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ ระบบ

ฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธี

แผนภาพอีอาร์และวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบลําดับชั้น แบบเครือข่าย 

และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูล 
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         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 
 

141111008 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
Web Design and Development 

3(2-2-5) 

          หล ั กการออกแบบประสบการณ ์ ของผ ู ้ ใช้  (Ux) เ เละส ่ วนประสานของ 
ผู้ใช้ (Ui)  การเขียนโปรเเกรมพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล การใช้
เครื่องมือด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ และสามารถน าไปประยุกต์ 

          Principles of user experience design (Ux) and user interface (Ui). Web 
development programming. Database connection programming Using various tools 
for developing and decorating websites and can be applied 
 

141111009 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object Oriented Programming 

3(2-2-5)   
 

 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ ้ม การสืบทอด การพ้องรูป  
การพัฒนาส่วนติดต่อกราฟิกกับผู้ใช้และการจัดการเหตุการณ์ โครงสร้างข้อมูลแบบแถว
ล าดับและคอลเลคชั่น การจัดการกับสิ่งผิดปกติ คลาสที่เกี่ยวข้องกับอินพุตและเอาท์พุต เธรด 
         Design and development of object-oriented program, encapsulation, 
inheritance polymorphic developed graphical user interface and event 
management. Array and structure data collection. Dealing with irregularities, 
Class-related input and output, thread 
 

141112010 เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค 

Framework Technology 

3(2-2-5) 

 หลักการทำงานพื้นฐานส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล  ส่วนของการเเสดงผล  

ส่วนของการควบการทำงาน (MVC) การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการฟอร์ม การ

เชื่อมต่อฐานข้อมูล การประยุกตเ์ทมเพลต 
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         Principle of Model View Controller (MVC), Frontend design, form 
management, database connection and template application 
 

141112014 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3(2-2-5)   

 กระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื ่อนที่ ,หลักการในการ
ออกแบบอินเตอร์เฟซ, หลักการเขียนภาษา XML เบื้องต้น,ค าสั่งในการควบคุมการท างาน
และการดักจับเหตุการณ์,การจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็กด้วย SQLite,การเชื่อมต่อข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ ด้วย RSS, การใช้ php ในการดึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต,การเรียกใช้กล้อง
ถ่ายรูปและการจัดการภาพถ่าย, การเรียกใช้ Google Map และฟังก์ชันพื้นฐาน, ฟังก์ชัน
อ่ืนๆ ที่น่าสนใจและการประยุกต์ใช้งาน, การทดสอบระบบ 
         Mobile application development process, the principles of interface 
design, basic of XML language, program instruction and event trapping, SQLite 
and database management, RSS InternetFeed, data retrieving by php, camera 
and photo management, Google Map and the basic functions, other interesting 
functions and applications, system testing 
 

141112016 กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 
Laws and Ethic in Professional Computer Science 

2(1-2-3) 

 ประเด็นทางสังคม ประวัติความเป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบทางสังคม
และวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์  ประเด็นทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากลด้านอาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเด็นความเสี่ยง ประเด็นจริยธรรมทางวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็นสังคมโดยศึกษาเครื่องมือ
วิเคราะห์ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะตามกิจกรรมที่ก าหนด 
         Context of society ,history of information technology, social and cultural 
impact of information technology and online social network, national and 
international laws regarding crimes due to wrong using technologies and 
intellectual property, risks, professional ethical issues, professional 
organisations, solution to apply information technologies for developing and 
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addressing society’s issues, analytical tools practicing and operating in 
computer science, skill improvement based on assigned activities 
 

141113018 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(2-2-5)  
  

 สาระส าคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ ข้อก าหนด
คุณลักษณะความต้องการ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 
การใช้ช่องทางการเชื่อมต่อ (Application Programing Interfaces : APIs) การตรวจสอบ
ความถูกต้องของซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การประเมิน
คุณภาพซอฟต์แวร์ 
         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 
 

141114026 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Project in Computer Science and Digital Technology   

3(0-9-0) 

 ค้นคว้าปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์  อ่านและสังเคราะห์เนื ้อหาและเครื ่องมือ 
ที่เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์และออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ท าการรวบรวม
และเรียบเรียงรายงานพร้อมน าเสนอผลงาน 
         Finding problems in computer area, reviewing relevant contents and 
tools, proposing project based on analysis and proper design and developmnt, 
writing and presenting report 
 

(4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต 
141113017 การประมวลผลภาพเบื้องต้น 

 Image Processing 
3(2-2-5) 

          หลักการภาพดิจิทัล คณิตศาสตร์ส าหรับประมวลผลภาพ การแปลงภาพสีเป็นขาวด า 
การกรองภาพในโดเมนพ้ืนที่และโดเมนความถ่ี การค้นหาขอบของรูป การแบ่งภาพเป็นส่วน 
การประมวลภาพสเตริโอ การประยุกต์ใช้งานประมวลผลภาพ 
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         Fundamental of digital image, mathematics of image processing, 
transform coloured image to Gray-scale image, spatial-domain and frequency-
domain filters, image contours, image segmentation, stereo image processing, 
applications of digital image processing 
 

141113019 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง 
Internet of Things 

3(2-2-5) 

          ความหมายและกรอบแนวคิดของอินเทอร ์เน็ตในทุกส ิ ่ง นวัตกรรมและการ
ประยุกต์ใช้งาน การรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ การสื่อสารข้อมูล การจัดการข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล  
         Meaning and concept of Internet of things, innovation and applications, 
architecture, collected data from sensors, data communication, data 
management, data storage, data analysis and usage 
 

141113023 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการประมวลผลคลาวด์ 
Artificial Intelligence for Cloud Computing 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ การประยุกต์และบริการบนคลาวด์ 
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ต่อธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ 
การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการบริหารจัดการ 
การประมวลผลแบบคลาวด์ทั้งในมุมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์งานคลาวด์ 
         Meaning, types and characteristics of cloud computing, applications and 
services, benefit upon e-business, structres of cloud, computing, data storage, 
design and maintenance, user and provider points of view, security, 
implementation of software on cloud 
 

141114027 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 
Artificial Intelligence for Big Data 

3(2-2-5) 

         แนวคิดหลักและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มพื้นฐาน โมเดลข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บ อัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นเกี่ยวกับการแสดงภาพและ  
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การเคลื่อนย้ายของข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยและการพัฒนาของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ร่วมสมัย 
         Principle and application of big data, fundamental framework, data 
model and storage, analysis algorithm, image illustration, data movment, 
relavant research and implementation of big data analysis 
 

(5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                  6 หน่วยกิต 
141111002 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Architecture 
3(2-2-5) 

 หลักการพื้นฐานและวิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ ตรรกะทางดิจิทัล ลักษณะ
ตัวแทนข้อมูล โครงสร้างภาษาแอสเซมบลี หน่วยความจ า ระบบรับเข้า/ส่งออก ระบบ
เชื่อมต่อองค์ประกอบ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม รีจิสเตอร์ หน่วยค านวณทาง
คณิตศาสตร์และตรรกะ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลหลายชุด ประสิทธิของคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์  
 Introduction and evolution of computer system, digital logic, data 
representation, assembly language structure, memory, input/output system, 
system bus, central processing unit, control unit, arithmetic logic unit, register, 
multiple processors architecture, computer performance and Quantum 
Computer technology 
 

141111006 ระบบปฏิบัติการ 
Operation Systems 

ภาพรวมระบบคอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานระบบปฏิบัติการ การ
ท างานของกระบวนการ การท างานของกระบวนการงานย่อย การสลับ
กระบวนการ การท างานแบบสอดประสาน การจัดการหน่วยความจ า การ
จัดการระบบแฟ้ม การจัดการระบบรับเข้า/ส่งออก 
 

3(2-2-5) 
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          Computer system overview, introduction to operating system, process 
concept, multithread programming, process scheduling, synchronization, 
memory management, file system management, input/output system 
management 
 

2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

141113020 นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 
Innovative Digital Business Transformation 

3(2-2-5) 

          แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โมเดลการท าธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์และวิธีวิเคราะห์
ธุรกิจออนไลน์ การท าระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจออนไลน์ทั้งด้านหน้าร้าน และหลังร้าน  
การเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง คือ ระบบการช าระเงิน ระบบขนส่ง การท าการตลาดของ
ธุรกิจออนไลน์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก การประเมินผลส าเร็จของธุรกิจออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
          Concept of digital startup, model of e-business, strategies and anlysis 
of e-business, information system for e-business including front end and back 
end, connecting to other relevant systems including payment, logistic, 
marketing, acheivment assessment, and law 
  

141113025 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการประมวลผลภาพ  

Artificial Intelligence for Image Processing 
3(2-2-5) 

          ความส าคัญของปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลภาพและการประยุกต์  หลักการ
เครือข่ายเส้นประสาทเทียม การจัดแบ่งชั้น การกรองภาพ การจัดท าแผนผังลักษณะเด่น 
การรวมชั้น สถาปัตยกรรมของ Convolutional Neural Network (CNN) รูปแบบการสอน
ให้เรียนรู้ การจัดกลุ่มวัตถุ การเจาะจงต าแหน่งวัตถ ุการตรวจหาวัตถุ การแบ่งส่วนวัตถุ 
         Introduction of artificial intelligence for image processing and 
application, Introduction of neural network, convolutional layers, filters, 
feature maps, pooling layers, CNN architecture, pretrained models, object 
classification, object localization, object detection, object segmentation 
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141114028 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของข้อมูลสื่อ
ประสม ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อ
ประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม รูปแบบไฟล์สื่อประสม อุปกรณ์จัดเก็บ การน าเสนอ
ข้อมูลสื่อประสมและการประยุกต์ 
         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 
 

141114029 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน 
Cryptography and Blockchain Technology 

3(2-2-5) 

 พื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ วิทยาการเข้ารหัสแบบบล็อค วิทยาการเข้ารหัสแบบ
กระแสข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับแบบสมมาตรและอสมมาตร ฟังก์ชันแฮช รหัสพิสูจน์ตัว
จริงข้อความ การพิสูจน์ตัวจริง การควบคุมการอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ ลายเซ็นดิจิทัล  
การสร้างและกระจายเซสชันคีย์ แอพพลิเคชันของวิทยาการเข้ารหัสลับ การท างานของ
บล็อกเชน การน าบล็อกเชนไปใช้ การสร้างบล็อกเชน 

Introduction to cryptography block cipher stream cipher symmetricand 
asymmetric cryptography hash functions message authentication code 
authentication access control digital signature session key generation and 
distribution applications of cryptography Blockchain function Blockchain 
applications Blockchain implementation 

 
141114030 ผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์ 

Entrepreneur in Computers 
3(2-2-5) 

 แนวคิดการบริหารจัดการ หน้าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คุณลักษณะและทักษะ ส าหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการ
ประกอบการปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจ
ดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน์ ระบบความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรม
ผู้ประกอบการ 
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         Concept of management, function, types of Small and Medium 
Enterprises, features and skills of entrepreneurs, development and assessment 
of entrepreneurshipopportunities, success and failure factors.Digital business 
system, online marketing and public advertising, securitysystem, law and ethics 
of entrepreneurs 
 

141114031 การท าเหมืองเว็บและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 
Web Mining and Social Media Data Analysis 

3(2-2-5) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล การสกัดข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอด้วยภาพจากเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บล็อก กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
         Data collection data extraction data mining; data analytics datavisualization 
from website, social media, blog, case studies in social media analytics 
 

141114032 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Special Topics in Computer Science and Digital Technology 

3(2-2-5) 

 หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุ
ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ ้าได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจาก
เดิม 

Advanced topics in computer science detail and course outline of the 
topics are to be announced in the academic term that this subject is carried 
out, the subject can be repeatedly registered if the topics are different 

 
141114033 ความม่ันคงของซอฟต์แวร์ 

Software Security 
3(2-2-5) 

 แนวคิดและโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย ขั้นตอนการทดสอบระบบ การสร้างความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการใช้งานซอฟต์แวร์  ศึกษาถึงชองโหว่ ภัยคุกคาม และการโจมตีที่
เกิดข้ึนต่อระบบ รวมถึงการควบคุมการเข้าถึง การก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การยืนยันตัวตน
ผู ้เข้าใช้ การรักษาความลับของข้อมูล การตรวจสอบความมั ่นคงปลอดภัยของ  Web 
Application เเละ ระบบฐานข้อมูล 
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Concepts and secure software development Model secure software 
analysis and design software testing; security awareness in software operation 
risks and security assessment in Web application and database systems 
 

341114034 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
Web Application Development 

3(0-6-3) 

 พื ้นท ี ่การเข ียนโปรเเกรม HTML CSS Javascript JQuery PHP การเช ื ่อมต่อ
ฐานข้อมูล การออกเเบบ Responsive web หลักการออกเเบบ frontend backend  
การประยุกต์ใช้กับ API ต่างๆ  เเละเลือกใช้ Framework ที่เหมาะสม  

Principle of programming of HTML CSS Javascript JQuery PHP , 
Programming a connection to a database, responsive web design, frontend 
backend design principles, applications with various APIs and choosing the right 
framework 

 
341114035 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Application Development for Mobile Devices 
3(0-6-3) 

 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่  เครื่องมือ
และภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  หลักการของโปรแกรม
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและ
ส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอกการเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอร์ การจ าลองการท างานเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์  การฝึก
ปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Hardware architecture mobile device features and limitations Tools and 
languages for developing mobile applications Mobile Program Principles 
System interface for applications Memory usage and data storage user 
interface Communication with external systems Linking with computer 
systems. Simulations for testing and editing on computer systems. Mobile 
application builder practice 
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341114036 การพัฒนาเว็บฟูลสแตก 
Full-Stack Development 

3(0-6-3) 

 การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้าน ถือเป็นความเชี่ยวชาญที่ลงตัว
ของทั ้งสองรูปแบบ โดยสามารถน าไปใช้กับ web stack  mobile stack  หรือ native 
application stack แอปพลิเคชันดั้งเดิม เช่น โปรแกรมซอฟแวร์ส าหรับอุปกรณ์เฉพาะ  
เป็นต้น 

The full development of both the front End development and the back 
End development is the perfect expertise of both styles. It can be applied to 
the web stack, mobile stack, or native application stack. Native applications 
such as software programs for specific devices etc 

 
341114037 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Developing System on Internet of Things 
3(0-6-3) 

 องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ ่ง  หลักการอินเทอร์เน็ต การเชื ่อมต่อ  
การออกแบบต้นแบบ อุปกรณ์ฝังตัว องค์ประกอบการท างานออนไลน์ สถาปัตยกรรม 
ไคลแอนท์-เซิฟเวอร์ สถาปัตยกรรมเพียร์ทูเพียร์ การเขียนโค้ดฝังตัว เทคนิคการประหยัด
พลังงาน 

Component of Internet of Things internet concepts interfacing; 
prototype design embedded devices online component client-server 
architecture peer-to-peer architecture embedded coding power saving 
techniques 

 
341114038 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับองค์กร 

Big Data Analytics for Enterprise 
3(0-6-3) 

 หลักการของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเเปลงข้อมูล การน าเข้าข้อมูลจากเเหล่ง
ต่างๆ การสร้างเเละเเก้ไขความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างรายงาน การน าเสนอ เเละการ
เผยเเพร่รายงาน  

concept of  Business analysis, Transformation Data , import data from 
multiple sources, Creating and Editing Data Relationships ,Creating dashboard 
with Visualization and  publish report 
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341114039 การบริหารจัดการเครือข่ายส าหรับองค์กร 
Network Management for Enterprise 

3(0-6-3) 

 การออกแบบระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ปัญหาเครือข่าย การท าการของระบบ 
QOS การควบคุมทิศทางของข้อมูล การดูแลตรวจสอบและการบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 

Network design network problem analysis The operation of the QOS system 
controls the direction of the data. Network supervision and maintenance 

 
2.3  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
141114040 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  
Preparation for Professional Experience  and Cooperative 
Education in Computer Science and Digital Technology  

1(0-2-1) 

 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในทักษะ
ด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรมตามท่ีก าหนด 

Activities to prepare the students in prior professional experiences, 
including learning skill, professional skill and improving characteristics for 
computer professionals, and students must pass assigned activities 

 
141114041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

Professional Experience in Computer Science and Digital 
Technology 

5(450) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 141114040 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Pre-requisite : 141114040 Preparation for Professional Experience  and 
Cooperative Education in Computer Science and Digital Technology 

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
เพื ่อน าความรู ้ความสามารถที ่ได ้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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         Professional experience in computer science in state agencies or private 
organizations, to apply abilities and knowledges studied throughout the course 
effectively 
 

141114042 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Cooperative Education in Computer Science and Digital 
Technology 

6(600) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 141114040 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Pre-requisite : 141114040 Preparation for Professional Experience  and 
Cooperative Education in Computer Science and Digital Technology 

 ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งต้องเป็นงาน
เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถได้จากการศึกษา
ตลอดหลักสูตร เพี่อปฏิบัติงานและแก้ปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตลอดการ
ฝึกงานนักศึกษาต้องท าบันทึกการท างานประจ าวัน 
         Professional operation in computer science in a state agency or private 
organisation at least 16 weeks, the students take full responsibility and work 
as employee in the organisation, they must have specific jobs with regard to 
computer science and must apply abilities and knowledges studied throughout 
the course in order to operate and address problems effectively, the students 
are required to record their daily work 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ ้ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล  
ต าแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

1. นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2548 

15 15 15 15 15 

2. นายจีรวธุ  มุนินทร์นพมาศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
เอกคณิตศาสตร์ โทสถิติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2538 
2531 

12 12 12 12 12 

3. นายอรรถพล อดุลยศาสน ์
    อาจารย ์ 

Ph.D (Electrical and 
Electronic Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) 
  
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

University of Surrey 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2558 
 

2550 
 

2541 

15 15 15 15 15 

4. นายสุลัยมาน  เภอโส๊ะ 
    อาจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2548 

15 15 15 15 15 

5. นายอับดุลเลาะ  บากา 
    อาจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2552 
 

15 15 15 15 15 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล  
ต าแหน่งทางวชิาการ  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

1. นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วท.ม.(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2548 

15 15 15 15 15 

2. นายจีรวธุ  มุนินทร์นพมาศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วท.ม.(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
เอกคณิตศาสตร์ โทสถิติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2538 
2531 

12 12 12 12 12 

3. นายอรรถพล อดุลยศาสน ์
    อาจารย ์

Ph.D (Electrical and 
Electronic Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) 
  
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

University of Surrey 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2558 
 

2550 
 

2541 

15 15 15 15 15 

4. นายสุลัยมาน  เภอโส๊ะ 
    อาจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2548 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ นามสกุล  
ต าแหน่งทางวชิาการ  

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2565 2566 2567 2568 2569 

5. นายอับดุลเลาะ  บากา 
    อาจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2552 
 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

                ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ระบบบริหารและจัดการเครือข่าย และระบบอัจฉริยะ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเลือกในหน่วยงานของรัฐและเอกชน มีการ
นิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย  

การฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมสหกิจศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง และผ่าน
คัดเลือกจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ฝึกแบบสหกิจศึกษา โดยลักษณะงานแก้ปัญหาใน
องค์กรตามที่มอบหมายหรือเป็นโครงงานวิจัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่แก่สถานประกอบการ  
เสมือนเป็นบุคลากรประจำของสถานประกอบการโดยอาศัยหลักวิชาที่เรียนมา และมีการนิเทศ 
ติดตามผลโดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีจรรยาบรรณในอาชีพ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.2 ได้รับความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4.1.3 สามารถบูรณาการความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการด าเนินงาน

ของหน่วยฝึกได้ 
4.1.4 ได้รับประสบการณ์การท างานภายในองค์กร และหลักการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
4.1.5 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
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 4.2 ช่วงเวลา 
 4.2.1  เตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
 4.2.2  ออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4    

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4    
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

การทำโครงงานหรือการวิจัยเฉพาะทางต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบ ระบบบริหารและ
จัดการเครือข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูล พัฒนาระบบ IoT หรือนวัตกรรมที่มีการบูรณาการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์สู่การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรหรือสังคมทั่วไป โดยมีผู้ทำวิจัยไม่เกิน 
2 คนต่อ 1 เรื่อง มีการศึกษาเอกสารอ้างอิง เขียนเค้าโครงวิจัย กำหนดขอบเขต วางแผนและทดลอง
อย่างเป็นระบบ จัดทำรายงานวิจัยเป็นรูปเล่มส่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่กำหนด  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหา มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และมีจรรยาบรรณการทำวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 
 5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4  

5.4 จำนวนหน่วยกิต  
รายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3(0-9-0) หน่วยกิต

 5.5 การเตรียมการ  
5.5.1  ก าหนดวันและเวลาให้ค าปรึกษาในเวลาเรียนวิชาวิจัยเฉพาะทาง 
5.5.2 เตรียมหลักฐานการให้ค าปรึกษาทั่วไป เช่น มีแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าให้

ค าปรึกษา 
5.5.3  มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์ทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ให้ศึกษาในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
5.5.4  มีศูนย์คอมพิวเตอร์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ในการวิจัย 
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5.5.5  มีเครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายส าหรับการเรียนการสอน
และท าวิจัย โดยคณะกรรรมการประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ในสาขาคอมพิวเตอร์จะประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ในกรณีท่ีเครื่องมืองานวิจัยนั้นไม่มีในห้องปฏิบัติการ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  พิจารณาจากความสำเร็จในผลงานวิจัย ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ความสม่ำเสมอ  
และจรรยาบรรณในการทำวิจัย การจัดการสอบให้ใช้วิธีการนำเสนอในที่ประชุมโดยมีจำนวน
คณะกรรมการสอบวิจัยเฉพาะทางไม่น้อยกว่า 3 คนต่อ 1 เรื่อง   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

กลยุทธ์การประเมินผล 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ - จัดให้มีมาตรการป้องกัน
การคัดลอกทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น  

- สร้างความตระหนัก และ
อบรมวิธีการอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ของผู้อ่ืน 

- ประเมินจากอัตราการลอก
การบ้าน ชิ้นงาน และการ
สอบ 

- ประเมินจากผลงาน 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ในรายงาน 

มีทักษะในการพัฒนาชิ้นงานด้าน
ซอฟต์แวร์ 

- จัดการเรียนกานสอนของ
รายวิชา โดยมีโปรเจคเป็น
ฐาน 

- สนับสนุนนักศึกษาให้เข้า
ร่วมการแข่งขันพัฒนา
นวัตกรรม และการแข่งขัน
ชิงทุนประเภท startup 

- นักศึกษาแต่ละคนต้องมี
ชิ้นงานที่ผ่านการพัฒนาทั้ง
ในประเภทงานกลุ่มและงาน
เดี่ยวตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 5 ชิ้นงาน 

- ผลงานการฝึกวิชาสหกิจศึกษา 

- ผลงานการเข้าประกวด
แข่งขันกับรายการทั้งใน
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

มีความรับผิดชอบ - สร้างความตระหนักการ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
ส่วนรวม 
จัดให้มีมาตรการควบคุม 
ดูแลการส่งการบ้าน 
ชิ้นงาน อย่างครบถ้วน ตรง
เวลาในทุกรายวิชา 

- การส่งการบ้าน ชิ้นงาน กลุ่ม
และเดี่ยว ตรงเวลาที่กำหนด 

- สังเกตพฤติกรรมความตรง
ต่อเวลาเมื่อจัดกิจกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
        2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ม ี ความร ับผ ิ ดชอบต่ อ
ตนเองและสังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) เคารพส ิทธ ิ และร ับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1)  กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร ่วมก ัน  เช่น  
การเข้าห้องเรียน การส่ง
งาน และการอยู่ร่วมกันใน
หมู่คณะตลอดจนการแต่ง
กายตามระ เบ ี ยบของ 
มหาวิทยาลัย 

2)  เน ้นถึงความสำคัญของ
ค ว า ม ซ ื ่ อ ส ั ต ย ์ ใ น
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงาน
ของผ ู ้อ ื ่น รวมถ ึงสอน
วิธีการที ่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3)  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ น ั กศ ึ กษา
ทำงานเพื่อสาธารณะเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน/องค์กรภายนอก
ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย แ ล ะ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าชั ้นเรียนและส่งงานที่
ได ้ร ับมอบหมายให ้ตรง
เวลา การแต ่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์
ในการปฏ ิบ ัต ิ งาน หรือ
สร้างผลงานที่เป็นความรู้
ความสามารถของตนเอง
โ ด ย ไ ม ่ แ อ บ อ ้ า ง ห รื อ
ลอก เล ี ยนแบบผลงาน
บุคคลอื ่นตลอดทั ้งความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม

และการให้ความร่วมมือใน

การทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ

จิตสำนึกสาธารณะ เช่น 

การจัดเตรียมความพร้อม

อ ุ ป ก ร ณ ์ ก า ร ส อ น ใ น

ห้องเร ียน  การเปิด-ปิด

สวิทซ์ไฟเครื่องปรับอากาศ 

พัดลม ฯลฯ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5)  ประเม ินจากก ิจกรรม/

โครงการ 

6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่  

แสดงออกถึงความรักและ

ความภูม ิใจในความเป็น

ไทย 

 
2.1.2 ด้านความรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความร ู ้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้อง 

2) สามารถว ิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) ส ามา รถนำคว ามร ู ้  ไ ป
ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

1) ใ ช ้ เ ท ค น ิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายโดยให้ความรู้ด้าน
หลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ 
ในชั้นเรียน 

3) ฝึกทักษะการคิดว ิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี ่ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
ห ล ั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี ที่
เกี่ยวข้อง 

4 ) จ ั ด ให ้ ม ี กา ร เ ร ี ยนร ู ้ จ าก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

1) ประ เม ิ นผลจากการทำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงาน และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประ เม ิ นจ ากผลการจั ด
ก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ู ตร 
ต่าง ๆ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏ ิ บ ั ต ิ จ ร ิ ง โ ดยกา รจ ั ดทำ
โครงการ 

 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหา
และต ั ด ส ิ น ใ จ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 
เพ ื ่ อสร ้ า งประโยชน ์ ต่ อ
ตนเองและสังคมได ้

3) ม ี ค ว ามส ามา รถ ในการ
ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม รู้  
ความสามารถของตนเอง
และกำหนด เป ้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1) กระต ุ ้ น ให ้ น ั ก ศ ึ กษ าคิ ด
ว ิเคราะห์อย่างเป็น ระบบ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การทำกรณีศึกษา 

2) ให้น ักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงาน
เขียน และฝึกพูดในโอกาส
ต่าง ๆ 

3) ให ้น ักศ ึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏ ิบ ัต ิจร ิ งโดยการจ ัดทำ
โครงการ  

1) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย  ใ ห ้ ศ ึ ก ษ า 
ค้นคว้า การเขียนรายงาน 
และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจน
ข อ ง ข ั ้ น ต อ น ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์หรือรายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
หรือการทดสอบโดยใช้การ
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค  โ ดยข ้ อสอบม ี ก า ร
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

   
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและ

กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 

2) ม ีความสามารถในการ
ปร ับต ัว ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

1) จัดกิจกรรมการเร ียนการ
สอนท ี ่ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ เ กิ ด
บรรยากาศการทำงานเป็น
กลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที ่เน ้นให้ นักศึกษามี

1 ) ประเม ินผลงานจากการ
ทำงาน  กลุ่ม การนำเสนอ
ง า น ต า ม ก ล ุ ่ ม ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) ปฏ ิบ ัต ิ ตนตามบทบาท

หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่
ด ี และสามารถเป็นที ่ พ่ึง
ของตนเองและสังคมได้ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 

3) คว ามส ำค ัญ ข อ ง ค ว า ม 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

4) ให ้น ักศ ึกษาม ี โอกาสทำ
โครงการที ่มีประโยชน์ต่อ
สังคม 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  

3) สังเกตการทำงานร่วมกัน
ของ นักศึกษาในห้องเรียน
ในการร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของ โครงการ 

 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื ่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3)  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เก ็บรวบรวมข ้อม ูลและ
นำเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้ใช้การสื่อสารทั ้งการพูด 
การฟัง การเขียนระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคล
อ่ืน 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ท ี ่ส ่งเสริมให้ผู ้เร ียนเลือก
แ ล ะ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จ ั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ใ ห้
น ั กศ ึกษาได ้ เ ร ี ยนร ู ้  ใน 
สถานการณ์ท ี ่ต ้องใช ้การ
ค ้นคว ้า ว ิ เคราะห ์ข ้อมูล  
แ ล ะ น ำ เ ส น อ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสม 

1) ประเมินจากการนำเสนอ  
ความคิด การรายงาน 

2)   ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ง า น ต า ม

กิจกรรมการเรียนการสอน

ที่จัด 

3) ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้อมูลการทำรายงานและ

กิจกรรมใน ห้องเรียน 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความซื ่อส ัตย ์ส ุจร ิตต่อ
ตนเอง และสังคม 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
3) เคารพกฎระเบ ี ยบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

4) มีจิตส านึกพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

 

1) ม ีมาตรการป ้องก ันการ
ค ั ด ล อก ทร ั พย ์ ส ิ นท า ง
ปัญญาของผู้อื่น และสร้าง
ค ว ามตร ะหน ั ก ในกา ร
อ้างอิงแหล่งความร ู ้ของ
ผู้อื่น 

2) ม ีมาตรการส ่ ง เสร ิ ม ให้
นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด การเข้าชั ้นเรียน
ตรงเวลา และเมื่อมีการนัด
หมายอย่างสม ่าเสมอ 

3) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 
เพ ื ่อเป ็นการปล ูกฝ ังให้
น ักศ ึกษามีระเบ ียบว ินัย 
เช่น การแต่งกายที่เป็นไป
ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  เช่น 
การยกย่องนักศึกษาที ่ท  า
ความด ี  ท  าประโยชน ์แก่
ส่วนรวม 

5) ม ีก ิจกรรมให ้น ักศ ึกษา
เ ร ี ย น ร ู ้ ก ฏ ห ม า ย ด ้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ตระหน ักถ ึ งการใช ้ ว ิชา
ความรู้ให้ถูกท านองคลอง
ธรรม 

1) ประเม ินความซ ื ่ อส ัตย์
สุจริตจากการท าข้อสอบ 
และผลงานนักศึกษา 

2) ประเมินความมีว ินัยและ
ตรงต่อเวลาจากการส่งงาน 
การเข้าเรียน และการท า
กิจกรรม 

3) ประเมินเคารพกฎระเบียบ
และข ้อบ ั งค ับจากการ
ส ัง เกต ุพฤต ิกรรม และ
ความพึงพอใจของสถาน
ฝึกสหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต  

4) ประ เม ิ นจ ากก ิ จกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ และจิต
อาสา 

5) ประเม ินจากรายว ิชาที่
เก ี ่ ยวข ้องจรรยาบรรณ 
และพฤติกรรม 
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2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถจดจ  า ท ฤ ษฎี  

ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์  แ ล ะ
ข้อเท็จจริงในเนื้อหาวิชาที่
ศึกษา 

2) สามารถเล ือกใช ้ทฤษฎี 
วิธีการ หรือเครื่องมือทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ตามค ุณสมบัต ิ ได ้อย ่าง
เหมาะสม 

3) สามารถถ ่ ายทอดองค์
ความรู้ได้อย่างถูกต้อง 

4) ส า ม า ร ถ บ ู ร ณ า ก า ร
เชื่อมโยงความรู้หลายส่วน
เข้าด้วยกัน 

5) สามารถค้นคว้าต่อยอด
ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) บรรยายโดยอาจารย์ หรือ
ผู ้ เช ี ่ยวชาญเฉพาะด ้าน
จากภายนอก 

2) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และน  าความร ู ้ท ี ่ ได ้มา
อภิปรายกลุ่ม 

3) การเร ียนบูรณาการเข้า
กับการท างาน ณ สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (work 
integrated learning : 
WIL) 

4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เ ป ็ น ฐ า น  (project 
based) แ ล ะถ ่ า ย ท อด
ความรู้ผ่านการน าเสนอ 

1) ประเม ินผลความสามารถ
จดจ าทฤษฎี หลักเกณฑ์ และ
ข้อเท็จจริงในเนื ้อหาวิชาที่
ศึกษาด้วยการสอบกลางภาค 
และปลายภาค  

2) ประเมินความสามารถเลือกใช้
ทฤษฎี วิธีการ หรือเครื่องมือ
ทั ้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ต า ม ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสมผ่านการสอบปฏิบัติ 
และโครงงานรายวิชา 

3) ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่าง
ถูกต้องผ่านรายงาน ชิ ้นงาน 
การอภิปรายกลุ ่ม และการ
น าเสนอในชั้นเรียน 

4) ประเมินความสามารถบูรณา
การความร ู ้หลายส ่วนเข้า
ด้วยกันจากโครงงาน  การบูร
ณาการการท างานและการ
เ ร ี ยน  (WIL) และร ายว ิ ช า
ฝึกสหกิจศึกษา 

5) ประเมินความสามารถค้นคว้า
ต่อยอดความรู ้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องจากการอภิปราย
กลุ ่มจากสิ ่งท ี ่ค ้นคว ้า การ
น าเสนอถ่ายทอดความรู้ และ
ผลงานโครงงาน 
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2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะในการวิเคราะห์

โจทย์ ปัญหา หรือความ
ต้องการด ้านว ิทยาการ
ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ถ่องแท้ 

2) ม ีท ั กษะในการพ ัฒนา
ซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ  

3) ม ีท ั กษะในการพ ัฒนา
ระบบอินเทอร ์เน ็ตของ
สรรพสิ่ง 

4) มีทักษะในการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ 

5) มีทักษะในการวิเคราะห์ 
เปร ี ยบ เท ี ยบค ุณภาพ
ผลงาน 

1) การวิเคราะห์ในแบบการ
วิภาษวิธี การสัมภาษณ์ 
ก า ร ส ั ง เ ก ต ุ  ห รื อ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ใ น
ประเด็นวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม 

2) การเรียนบูรณาการเข้า
กับการท างาน ณ สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (work 
integrated learning) 

3) ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ โ ด ย ใ ช้
โ ค ร ง ง า น เ ป ็ น ฐ า น 
(project based) แ ล ะ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการ
น าเสนอ 

4) การอภิปรายกลุ่ม 

1) ประเมินทักษะการวิเคราะห์ดา้น
ว ิทยาการคอมพิวเตอร ์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลจากโครงงาน
รายวิชา โครงงานวิทยาการ
คอมฯ ผลงาน WIL และผลการ
ฝึกวิสาหกิจศึกษา  

2) ประเมินทักษะในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มต่าง 
ๆ โครงงานรายวิชา โครงงาน
วิทยาการคอมฯ ผลงาน WIL 
และผลการฝึกวิสาหกิจศึกษา 

3) ประเมินทักษะในการพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
จากโครงงานรายวิชา โครงงาน
วิทยาการคอมฯ ผลงาน WIL 
และผลการฝึกวิสาหกิจศึกษา 

4) ป ร ะ เ ม ิ น ท ั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์จาก
โครงงานรายว ิชา โครงงาน
วิทยาการคอมฯ ผลงาน WIL 
และผลการฝึกวิสาหกิจศึกษา 

5) ประเมินทักษะในการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบคุณภาพผลงาน
จากโครงงานรายวิชา โครงงาน
วิทยาการคอมฯ ผลงาน WIL 
และผลการฝึกวิสาหกิจศึกษา 
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2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีภาวะความเป็นผู้น าและ

ผู ้ตาม และสามารถท างาน
เป็นทีมได้ 

2) มี ค ว า ม นอบน ้ อมและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

3) มีหลักคิดเป็นเหตุเป็นผล รับ
ฟ ั งความค ิ ดผ ู ้ อ ื ่ น และ
สามารถน  าเสนอความ
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

4) ม ี ความร ับผ ิ ดชอบต่ อ
ตนเอง และส่วนรวม 

5) สามารถ ใช ้ความร ู ้ และ
ทักษะในศาสตร์วิชาของตน
เพื ่อยังประโยชน์ต ่อผู ้ อ่ืน 
และสังคม 

1) จัดกิจกรรมที่มีการท างาน
เป็นกลุ ่ม เพื ่อส่งเสริมการ
แสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 

2) ปลูกฝังกิริยามารยาท และ
ค  าพ ู ดท ี ่ เ ห มา ะสม กั บ
กาลเทศะ 

3) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มใน
การเร ียนการสอน และ
กิจกรรมนอกห้องเรียน 

4) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน
ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ
ทั้งงานส่วนบุคคลและงาน
กลุ่ม 

5) ม อ บ ห ม า ย ห น ้ า ท ี ่ ใ ห้
นักศึกษารับผิดชอบความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ
ข อ ง ห ้ อ ง เ ร ี ย น 
ห้องปฏิบัติการ และสภาพ
โดยรอบของอาคารเรียน 

6) ก า ร ส อน ท ี ่ เ น ้ น ก า รมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  
ผ ู ้ เร ียนก ับผ ู ้สอน  และ
ผู้เรียนกับสังคม 

1) ประเมินภาวะความเป็นผู้น า
และผ ู ้ ต าม  และสามารถ
ท างานเป็นทีมจากสังเกตุการ
ท างานภายในกลุ ่มร่วมกับ
เพ่ือน 

2) ประเมินความนอบน้อมและ
สามารถปร ับต ัวให ้ เข ้ากับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสมจาก
การฝึกสหกิจศึกษา 

3)  ประเมินหลักคิดเป็นเหตุเป็น
ผล รับฟังความคิดผู้อื ่น และ
สามารถน าเสนอความคิดเห็น
ได ้อย ่างเหมาะสมจากการ
ท างานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม 
และการน าเสนอ 

4) ประเมินความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่วนรวม จาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

5) ประเมินความสามารถใช้
ความรู ้และทักษะในศาสตร์
วิชาของตนเพื ่อยังประโยชน์
ต่อผู้อื่น และสังคม จากการท า
กิจกรรมบริการวิชาการ 
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2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะการวิเคราะห์โดยใช้
หลักคณิตศาสตร์และสถิติ 

2) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารทั้งการพูด อ่าน 
เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) สามารถใช้ค าศัพย์เทคนิค
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี 

4) สามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

5) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

 

1) ฝึกฝนการน าหลัก
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตัดสิน 

2) ก าหนดให้มีการท ารายงาน
จากการศึกษาค้นคว้า 

3) ฝึกฝนการน าเสนอใน
รูปแบบปากเปล่า และ
จัดทำคลิบวิดีโอ 

4) ใช้ค าศัพท์เทคนิคตลอด
การเรียนการสอนให้เกดิ
ความเคยชิน 

5) ฝึกฝนการค้นคว้าหาข้อมูล
ด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินทักษะการวิเคราะห์
โดยใช้หลักคณิตศาสตร์และ
ส ถ ิ ติ  จ า ก โ ค ร ง ง า น
ว ิ ท ย า ก า ร ค อ ม ฯ  แ ล ะ
กิจกรรมบริการวิชาการ  

2) ประเมินทักษะการใช้ภาษา
ในการส ื ่อสารทั ้งการพูด 
อ่าน เขียน จากการน าเสนอ
ผลงาน และความพึงพอใจ
หน่วยฝึกสหกิจศึกษา  

 
3) ประเมินความสามารถใช้ค า

ศ ั พ ย ์ เ ท ค น ิ ค ท า ง
ค อม พ ิ ว เ ต อ ร ์ จ า ก ก า ร
น าเสนอผลงาน และความ
พึงพอใจหน่วยฝ ึกสหกิจ
ศึกษา  

4) ประ เม ิ นความสามารถ
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนอผลงาน จากการ
น าเสนอผลงาน และความ
พึงพอใจหน่วยฝ ึกสหกิจ
ศึกษา 

5) ประเมินความสามารถใน
ก า ร ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศจากการเลือกใช้
เคร ื ่องม ือในการค ้นคว้า 
และการน าเสนอ  
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping)   
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่า  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ

ตนเอง และสังคมได้ 
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3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื ่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
151001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา                   
151001006  การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
151001007  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                   
151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
151001009  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

⚫ ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001004  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   

151001010  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   

151001011  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   

151001012  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
151001016  อยู่ดี กินดี มีสุข                   
151001017  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   

  
 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
151001019  การบริหารร่างกาย                   
151001020  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
151001021  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
151001022  ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   

151001023  ความงดงามแห่งตน                   

151001024  ก้าวสู่โลกกว้าง                   

151001025  ความจริงของชีวิต                   
 
 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

151001026  การพัฒนาตน                   
151001027  สุนทรียภาพของชีวิต                   
151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

151001030  ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
151001031  สังคมภิวัตน์                   
151001032  ครูแห่งแผ่นดิน                   
151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น                   
151001034  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
151001035  วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

⚫ ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา หมวดวิชา  
เฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และสังคม 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
(3)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(4)  มีจิตส านึกพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2)  ด้านความรู้ 
(1) สามารถจดจ าทฤษฎี หลักเกณฑ์ และข้อเท็จจริงในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
(2) สามารถเลือกใช้ทฤษฎี วิธีการ หรือเครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามคุณสมบัติได้

อย่างเหมาะสม 
(3) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง 
(4) สามารถเชื่อมโยงความรู้หลายส่วนเข้าด้วยกัน 
(5) สามารถค้นคว้าต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ ปัญหา หรือความต้องการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถ่องแท้ 
(2) มีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และบริหารโครงการให้บรรลุผล 
(3) มีทักษะในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(4) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
(5) มีทักษะในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณภาพผลงาน 

4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
(2)  มีความนอบน้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
(3)  มีหลักคิดเป็นเหตุเป็นผล รับฟังความคิดผู ้อื ่น และสามารถน าเสนอความคิดเห็นได้อย่าง

เหมาะสม 
(4)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในศาสตร์วิชาของตนเพ่ือยังประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม 
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5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะการวิเคราะห์โดยใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติ 
(2)  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถใช้ค าศัพทเ์ทคนิคทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี 
(4)  สามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
(5)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

141111001 แคลคูลสัส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

  ⚫    ⚫     ⚫    
 

   ⚫   ⚫   

141111004 โครงสรา้งข้อมลูและอลักอริทึม ⚫   ⚫   ⚫     ⚫         ⚫ ⚫    

141111005 คณิตศาสตร์ดสิครตีส าหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

  ⚫     ⚫    ⚫    
 

   ⚫   ⚫   

141113021 สถิติเพื่อการวิจยัทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

     
⚫    

⚫    
⚫  

 

   
⚫    

  

141112011 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ ⚫     ⚫         ⚫   ⚫       ⚫ 

141113022 สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

   ⚫      ⚫     ⚫   ⚫      ⚫ 

 

141112012 การสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

   ⚫   ⚫    ⚫     ⚫       ⚫  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

141112013 การบริหารจัดการเครือข่าย  ⚫      ⚫      ⚫  ⚫     ⚫     

141112015 ระบบสมองกลฝังตัว     ⚫  ⚫      ⚫     ⚫     ⚫   
141113024 ปัญญาประดิษฐส์ าหรบัความ

ปลอดภัยไซเบอร ์     ⚫     ⚫    ⚫     ⚫  ⚫     

141111003 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ ⚫     ⚫     ⚫         ⚫ ⚫    

 

141111007 ระบบฐานข้อมลู   ⚫   ⚫     ⚫    ⚫   ⚫   ⚫     

141111008 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต ์

   ⚫     ⚫   ⚫   
 
 ⚫        ⚫ 

141111009 การเขียนโปรแกรมเชิงวัถตุ ⚫      ⚫     ⚫    ⚫       ⚫   
141112010 เทคโนโลยีเฟรมเวิรค์  ⚫     ⚫     ⚫       ⚫    ⚫   

141112014 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

    ⚫  ⚫     ⚫        ⚫   ⚫   

141112016 กฏหมายและจริยธรรม
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

  ⚫      ⚫  ⚫    
 

   ⚫   ⚫   
 

141113018 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   ⚫     ⚫     ⚫      ⚫    ⚫    
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

141114026 โครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ⚫       ⚫      ⚫  ⚫        ⚫ 

141113017 การประมวลผลภาพเบื้องต้น ⚫     ⚫       ⚫     ⚫    ⚫    

141113019 อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง    ⚫   ⚫      ⚫       ⚫   ⚫   

141113023 ปัญญาประดิษฐส์ าหรบัการ
ประมวลผลคลาวด ์

  ⚫    ⚫       ⚫   ⚫        ⚫ 

141114027 ปัญญาประดิษฐส์ าหรบัข้อมูล
ขนาดใหญ ่

  ⚫    ⚫       ⚫   ⚫    ⚫    
 

141111002 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์  ⚫      ⚫   ⚫      ⚫      ⚫   
141111006 ระบบปฏิบตัิการ     ⚫    ⚫      ⚫    ⚫      ⚫ 
141113020 นวัตกรรมธรุกิจดจิิทัล    ⚫     ⚫      ⚫   ⚫    ⚫    

141113025 ปัญญาประดิษฐส์ าหรบัการ
ประมวลผลภาพ 

 ⚫        ⚫    ⚫  ⚫     ⚫    
 

141114028 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย ⚫      ⚫     ⚫       ⚫     ⚫  

141114029 วิทยาการเข้ารหัสลับและ
เทคโนโลยีบล็อกเชน 

    ⚫  ⚫    ⚫    
 

    ⚫   ⚫  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

141114030 ผู้ประกอบการทาง
คอมพิวเตอร ์

   ⚫    ⚫       ⚫ ⚫      ⚫   
 

141114031 การท าเหมืองเว็บและการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียล
มีเดีย 

    ⚫     ⚫ ⚫    

 
  ⚫      ⚫ 

 

141114032 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

    ⚫   ⚫       ⚫     ⚫    ⚫ 

 

141114033 ความมั่นคงของซอฟต์แวร ์     ⚫  ⚫     ⚫       ⚫  ⚫     

341114034 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน    ⚫       ⚫   ⚫     ⚫       ⚫  
341114035 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่ ⚫      ⚫        ⚫   ⚫     ⚫   

341114036 การพัฒนาเว็บฟูลสแตก   ⚫    ⚫    ⚫     ⚫       ⚫   
341114037 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง 
   ⚫   ⚫      ⚫  

 
    ⚫    ⚫ 

 

341114038 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมลู
ขนาดใหญ่ส าหรับองค์กร 

  ⚫    ⚫       ⚫   ⚫    ⚫    
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

341114039 การบริหารจัดการเครือข่าย
ส าหรับองค์กร 

   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ 
 

     ⚫    
 

141114040 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 ⚫ ⚫     ⚫ ⚫  ⚫    

 

⚫ ⚫      ⚫  

 

141114041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั  

 ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫ 

141114042 สหกิจศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   ⚫ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 โดยให้มีผลประเมินผลการเรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

1.1 ระดับค่าคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ ดีพอใช้ 2.5 
C พอใช้ 2.0 
D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1.0 
E ตก 0.0 

ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ำ
กว่า “D” ถ้านักศีกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้  

กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของกลุ่มวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรีถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชา
ดังกล่าวที่สอบตกนั้นเป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 
2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน 
 ผ่านดีเยี่ยม   PD (Pass with Distinction) 
 ผ่าน    P (Pass) 
 ไม่ผ่าน    F (Fail) 
ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ และ

รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้เรียน 
รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะจบ 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา  

การกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันที่ทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน  และนำไปดำเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 

2.1.1 ระดับรายวิชา 
ในการประเมินระดับรายวิชาให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
(1) จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอน เช่น ให้นักศึกษาประเมินผู้สอน ให้นักศึกษา

ประเมินตนเอง ผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย 
(2) จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

(3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด ข้อสอบ 
(4) จัดทดสอบเพื ่อประเมินผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนตามมาตรฐานการเร ียนร ู ้ที่  

ก าหนดไว้ ในรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบ 
2.1.1 ระดับหลักสูตร 

ในการประเมินระดับหลักสูตรให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
(1) แต่งตั ้งคณะกรรมการกลางเพื ่อประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยพิจารณาจาก 
(1.1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(1.2) คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(1.3) แผนการจัดการตลอดหลักสูตร 

(2) จัดให้มีการทดสอบความรู้และทักษะของนักศึกษาในทุกชั้นปี เนื้อหาการทดสอบ
เหมาะสมสอดคล้องกับสาระส าคัญของแต่ละระดับชั้นปี ซึ่งออกโดยคณะกรรมการทวนสอบ 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือนำผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร โดยมีกระบวนการ 
ดังนี้ 

2.2.1 สำรวจข้อมูลสภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา โดย
สอบถามในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความตรงต่อศาสตร์ที่
เรียน และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
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2.2.2 สำรวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เพื่อประเมิน
ความพึงใจต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

2.2.3 สำรวจข้อมูลจากบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้ที ่ได้รับจากหลักสูตรที ่มีประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพในด้านความพร้อมและความรู้ และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้น 

2.2.4 สำรวจความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรือความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำวิชาต่อความพร้อมในการเรียน กระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

3.1 มีความประพฤติด ี
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการ

เรียนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (สี ่ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกินสิบสี่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
3.5 หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินแปดปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียน

เต็มเวลา และไม่เกินสิบสองปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพื่อให้รับทราบนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะและ
หลักสูตร ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 
ส่งเสร ิมอาจารย ์เพ ิ ่มพ ูนทักษะเกี ่ยวกับกลย ุทธ ์การสอน การจ ัดการเร ียนการสอน  

การประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ฝึกอบรม ศึกษาต่อ  
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

มีระบบในการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 

2.2.1 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
2.2.2 ส่งเสริมให้ทำผลงานทางวิชาการ  
2.2.3 ส่งเสริมให้สรรหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย การทำวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่

ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนความเชี่ยวชาญในหลักสูตร  และนำไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.2.4 ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ เช่น การเข้าฝึกอบรม 
และ/หรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
 หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื ่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา  
โดยกำกับมาตรฐานให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้และให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  
 ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ประจำวิชา เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตจากระบบ
สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปีเมื่อมี
บัณฑิตสำเร็จการศึกษา และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมี
คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร 
โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการกำหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 5 ปี เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อทราบและอนุมัติ และจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั ้งนี ้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา  คณะ และหลักสูตรได้ออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้ และสนใจ
ที่จะเข้าศึกษาต่อ โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบ
ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางระบบออนไลน์ของ
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มหาวิทยาลัย ส่วนการดำเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่กำหนด กองบริการ
การศึกษาจัดทำแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรมีการกำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
และกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตรวมคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต และมีคุณสมบัติอ่ืน
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื ่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา และดำเนินการเกี ่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก  
การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรได้กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
พื้นฐานให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพื้นฐาน  
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำคู่มือนักศึกษาเพื่อยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ  แนะนำเกี่ยวกับการ
ปรับตัว การใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำทั้งในด้านวิชาการ
และด้านอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษากับคนในชุมชนต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดแนวปฏิบัติให้อาจารย์ประจำวิชามอบหมายงานเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะทางภาษามา กขึ้น  
และส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

3. จัดให้ม ีก ิจกรรมเพื ่อปรับพื ้นฐานความรู ้ด ้านคณิตศาสตร์  พัฒนาทักษะเฉพาะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยจัดกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพ่ีติวน้อง และสอบวัดประเมินผลความรู้  

สำหรับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สำหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  
ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี ่ยวกับวิชาการทั้งนี ้ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี ่ยวข้อง  
เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์ข้อมูล  การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 4.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็นและ
ข้อเสนอของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์พิเศษจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำวิชาจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที ่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 หลักสูตร 

หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นแรงงานทักษะสูง เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และประเทศ ดังนั้นในการกำหนดเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรต้องมีความทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาที ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้นักศึกษามีองค์ความรู ้ทางทฤษฎี
ครบถ้วน ควบคู่กับการมีทักษะในการปฏิบัติสูง โดยนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีที่ศึกษาในชั้นเรียนกับ
การปฏิบัติจริงและการออกศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในทุกภาคการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาสะสมประสบการณ์และมีความสามารถหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนองความ
ต้องการของประเทศได้  
 5.2 การเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นอยู่ 2 ประเด็น คือ 1. การวางระบบผู้สอน หลักสูตรกำหนด
อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสารถและเชี่ยวชาญตามเนื้อหารายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ความรู้นั้นเป็น
ความรู้ที่ทันสมัยตามยุคสมัยหรือเป็นวิทยาการใหม่ๆ ตามศาสตร์สาขา โดยหลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องผ่านทางการสอนในห้องเรียน การจัดทำรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) และการประเมินการสอนของอาจารย์ผู ้สอนผ่านทางระบบของมหาวิทยาลัย  
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2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามีทักษะการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทุกรายวิชามีการออกแบบกิจกรรมและกลยุทธการสอนที่ทำให้นักศึกษาเกิดทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษา ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น รวมทั้งเน้นแนวทางการ
สอนแบบการเรียนรู ้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project base learning) และบูรณาการร่วมกันระหว่าง
รายวิชาและสถานประกอบการ  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผู้เรียน หลักสูตรกำกับให้อาจารย์ผู ้สอนประเมินตามสภาพจริง (authentic 

assessment) มีการออกแบบวิธีการและเครื่องมือที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจระดับ
ความสามารถของตนเองและสามารถแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งได้ โดยหลักสูตรกำกับให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อนำผลการดำเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการสอนต่อไป 
นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้กำหนดให้อาจารย์ประจำวิชาจัดทำรายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน และทุกสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้ อง
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผลการดำเนินการกับมาตรฐาน
อ่ืน ๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอใน
การวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงาน
ผลดังกล่าวจะส่งไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งในรูปแบบการประชุมระดมความ
คิดเห็นหรือให้ข้อคิดเห็น การร่วมปฏิบัติงาน และการประเมินผลในการสำรวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีว ุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่เกี ่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์  
มีความสามารถในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน 
และวิจัยได้  
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6.1.2 การเพิ ่มทักษะความรู ้เพื ่อการปฏิบัติงาน  จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร ทั ้งงบประมาณแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษา เพื ่อจัดซื ้อ จัดหาสื ่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั ้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที่ 
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สำนักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

7 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 1 ห้อง อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 100  เครื่อง 

2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 160 เครื่อง 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 39 เครื่อง 
4 ชุดปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ 45 ชุด 

5 ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ดรูโน่ 40 ชุด 

6 ชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (AGV) 8 ชุด 
7 ชุดปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง 25 ชุด 

8 โปรเจคเตอร์ 10 เครื่อง 
9 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครื่อง 

10 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 7 เครื่อง 

11 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 
12 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 

13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส 20 เครื่อง 

14 กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง 
15 ชุดปฏิบัติการเครือข่าย Cisco Switch และ Cisco Router  

โครงการ Cisco Network Academy Program 
5  ชุด 

17 อุปกรณ์เข้าหัว และทดสอบสาย UTP 10 ชุด 

18 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

 
 

http://aritc.yru.ac.th/
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     6.3.3.1 เอกสารและตำรา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จำนวน  7,655 ชื่อเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จำนวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,925 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย            จำนวน    166 ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 166 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จำนวน    213 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    213 ชื่อเรื่อง 

          6.3.3.2  ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 

                  ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล  Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล ็กทรอนิกส ์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 

1.3) eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง  (Cited Reference) และรายการอ้างอิง (Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น 
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ 
ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน 
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    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ดำเนินการบอกรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect 
ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO 
eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เปน็ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังส ือหายากฉบับเต ็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั ่วประเทศไทย  
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จำเป็น 

     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 

 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้     เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียนและเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

1. จ ั ด ให ้ม ีห ้ อง เร ี ยนท ี ่ ม ี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การทำกิจกรรมใน
ห้องเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
ส ร ้ า งคว ามพร ้ อม ในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จ ัดให้ม ีห ้องการเรียนรู ้ด ้วย
ตน เอง เพ ื ่ อ ให ้ น ั ก ศ ึ กษ า
สามารถศึกษา ค้นคว ้า หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื ่อดิจ ิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร้อมของสื่อ
อ ุปกรณ ์ท ี ่ จ ำ เป ็นประจำ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 

2. จำนวนหนังสือตำรา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
การใช้งานหนังสือ ตำรา สื่อ
ดิจิทัล 

3. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 

ในการประช ุมเพ ื ่อวางแผน ต ิดตาม และทบทวนการ      
ดำเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง    
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/    
สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ    

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์     
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/   
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 .5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตที ่มีต่อบัณฑิตใหม่      
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย  
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  กำหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยทุธ์
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง คือ 
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ 
สอนของอาจารย์ประจำวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   

      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ                 
คณะ 
 4.3  ดำเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
           (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
   (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
       (มคอ.7) 
   (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
                                    อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์  

1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั 

ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา  

ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science 

(Computer Science) 

ช่ือย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer 

Science) 

2. ชื่อปริญญา  

ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ  

                   (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ  

                   เทคโนโลยีดจิิทัล) 

ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science                       

                    (Computer Science and  

                    Digital Technology) 

ช่ือย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร ์

                     และเทคโนโลยดีจิิทัล) 

ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer  

                     Science and Technology    

                     Digital) 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีทักษะความรู้

ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที ่เปี่ยมไปด้วย

คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอดคล้องกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยและสนองความต้องการของสังคม

ในประเทศและประชาคมอาเซียน 

3. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 

    สร้างปัญญาชนเชี่ยวชาญวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ประยุกต์เทคโนโลยีด ิจ ิทัล เพื ่อพัฒนาท้องถิ่น

ชายแดนใต้ 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้ 

4.1 เพ ื ่ อผล ิตบ ัณฑ ิตให ้ม ีค ุณธรรมและ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการ

ปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยมี

ท ักษะการออกแบบและพัฒนาซอฟต ์แวร์  

ทักษะการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  

4.3 เพื ่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้และทักษะการปฏิบัติทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างสรรนวัตกรรมสู่

การพัฒนาท้องถิ ่น ประเทศ และประชาคม

อาเซียน 

4.4 เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีความมุ ่งมั ่นพัฒนา

ความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

4.5 เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุนอาจารย ์และ

นักศึกษาท าว ิจ ัย และบริการว ิชาการด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.6 เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการ

ศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทั้งต่อ

ตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

2) ม ีความรู้  ความเข ้าใจ และสามารถพัฒนา

ซอฟต์แวร์ในทุกแพลตฟอร์มได้  

3) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบ

อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่งได้ 

4) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้

ปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่างๆ ได้ 

5) มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ได้อย่างต่อเนื่อง 

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

        ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   

       ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  30   

หน่วยกิต 

7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 

หน่วยกิต 

7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หนว่ยกิต 

7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 6 หน่วยกิต                   

7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   93  

หน่วยกิต 

7.2.1 วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

7.2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกวา่ 74 หน่วยกิต 

1) เฉพาะด้านบังคับ  ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 

7 หน่วยกิต 

(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  

12 หน่วยกิต 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์

19  หน่วยกิต 

(4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  

21 หน่วยกิต 

(5) กลุ่มฮารด์แวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 

2) เฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

7.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

7 หน่วยกิต 

7.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  

6 หน่วยกิต 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย

กิต 

7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต 

       1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

       2) วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 

7.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  6 หน่วยกิต 

       1) วิชาบังคับ    3 หน่วยกิต 

       2) วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 

7.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 6 หนว่ยกิต 

       1) วิชาบังคับ    3 หน่วยกิต 

       2) วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 

7.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการเกษตร       3 หน่วยกิต 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  84  

หน่วยกิต 

7.2.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

7.2.2 วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 

1) เฉพาะด้านบังคับ  60 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ                      

4 หน่วยกิต 

(2) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  12  หน่วยกิต 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                                                     

                                             26  หน่วยกิต 

(4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  12  หน่วยกิต 

(5) กลุ่มฮารด์แวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     

                                              6 หน่วยกิต 

2) เฉพาะด้านเลือก         ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

7.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                

ปรับปรุง 
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                               ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

7.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

8. รายวิชา 

8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                                      

                                       30 หน่วยกิต 

  8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ไม่น้อย

กว่า  12 หน่วยกิต 

       1) บังคับเรียน           10   หน่วยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)  

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน                        2(1-2-3) 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

พัฒนาการเรียนรู้                        2(1-2-3) 

2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                

                                              2(1-2-3) 

2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

พัฒนาการเรียนรู้                          2(1-2-3) 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                 

                                              2(1-2-3) 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ          

                                         2(1-2-3) 

       2) เลือก    ไม่น้อยกว่า     2  หน่วยกิต 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 

                                   2(2-0-4) 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการ

อ่านภาษาอังกฤษ                         2(1-2-3) 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน

และการเขียน                              2(1-2-3) 

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน         2(1-2-3) 

8. รายวิชา 

8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  

                                           30 หน่วยกิต 

  8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

       1) วิชาบังคับ                  12  หน่วยกิต 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 

                                                  3(3-0-6)                                         

151001002 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร     3(3-0-6) 

151001003  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   

                                                  3(3-0-6) 

151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา         3(3-0-6) 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                                   

                                                  3(3-0-6) 

151001007  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรียนรู้                              2(1-2-3) 

151001008  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  

                                                  2(1-2-3) 

151001009  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  

                                                  2(1-2-3) 

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ3(3-0-6) 

     2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

15100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

ภาษาไทย                                      3(3-0-6) 

151001010  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ                                  3(3-0-6) 

151001011  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร     3(3-0-6) 

151001012  ภาษามลายเูพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

ปรับปรุงรายวิชา 
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2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 

2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2            

                                              2(1-2-3) 

8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6  หน่วยกิต 

2100112  วิทยาการแห่งความสุข    2(1-2-3) 

2100113  สุนทรียวิจักขณ์             2(2-0-4) 

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต                                                                         

                                             2(1-2-3) 

2100118  ความจริงของชีวิต           2(2-0-4) 

2100119  การพัฒนาตน                2(2-0-4) 

2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต        2(1-2-3) 

8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6  หน่วยกิต 

2150101  สังคมภิวัตน์                  2(2-0-4) 

2150102  การจัดการทางสังคม        2(2-0-4) 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ               

                                              2(1-2-3) 

2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต    2(1-2-3) 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย     2(1-2-3) 

8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี     6  หน่วยกิต 

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

                                              2(1-2-3) 

4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                             

                                   2(1-2-3) 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจ าวัน                      2(1-2-3) 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

                                              2(1-2-3) 

 
 
8.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่นอ้ยกว่า 6 

หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 

151001016  อยู่ดี กินดี มีสุข               3(3-0-6) 
151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
                                                  3(3-0-6) 
        2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
นำเสนอ                                        3(3-0-6) 
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน                                 3(3-0-6) 
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    
                                                  3(3-0-6) 
151001019 การบริหารร่างกาย           1(0-2-2) 
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                  2(1-2-3) 
151001021  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
ท้องถิ่น                                         3(3-0-6) 
151001022  ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย  3(3-0-6) 
151001023  ความงดงามแห่งตน         3(3-0-6) 
151001024  ก้าวสู่โลกกว้าง               2(1-2-3) 
151001025 ความจริงของชีวิต            3(3-0-6) 
151001026 การพัฒนาตน                 2(2-0-4) 
151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต         3(3-0-6) 
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3) 

8.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่นอ้ยกว่า 6 
หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ         3  หน่วยกิต 
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสนัติภาพ  3(3-0-6) 
        2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม          3(3-0-6) 
151001031 สังคมภิวัตน์                    3(3-0-6) 
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4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต          

                                              2(1-2-3) 

8.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า       

93  หน่วยกิต 

       8.2.1 วิชาแกน    12  หน่วยกิต 

4111133  แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห์              

                                              3(3-0-6) 

4111136  คณิตศาสตร์ดสิครตีส าหรับ

คอมพิวเตอร์                               3(3-0-6) 

4111241  วิธีการเชิงตัวเลขส าหรบั 

วิทยาการคอมพิวเตอร์                   3(2-2-5) 

4111353  สถิติเพื่อการวิจัยทางดา้น

คอมพิวเตอร์                         3(2-2-5) 

 

วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   74   หน่วยกิต 

       1) เฉพาะด้านบังคับ    62    หน่วยกิต 

(1) กลุม่ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 

7 หน่วยกิต 

4111139  ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ       

                                              3(3-0-6) 

4111246  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      

สารสนเทศ                                 3(2-2-5) 

4111351  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์       

                                              1(0-2-1) 

(2) กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์              

                                       12 หน่วยกิต 

4111138  ระบบฐานข้อมูล             3(2-2-5) 

4111243  ระบบจัดการฐานข้อมลู     3(2-2-5) 

 
 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3  หน่วยกิต 
1) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร 3  หน่วยกิต          
151001035  วิทยาศาสตรเ์พื่อท้องถิ่น    3(3-0-6) 
8.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า    84  

หน่วยกิต 

       8.2.1 วิชาแกน          12  หน่วยกิต 

141111001 แคลคูลัสส าหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั          3(2-2-5) 

141111004 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  

                                                  3(2-2-5) 

141111005 คณิตศาสตรด์ิสครีตส าหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั          3(2-2-5) 

141113021 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั          3(2-2-5) 

       1) เฉพาะด้านบังคับ    60  หน่วยกิต 

(1) กลุม่ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ   

4 หน่วยกิต 

141111009  การวิเคราะห์ออกแบบระบบ 

                                                  3(2-2-5) 

141113022  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์

และเทคโนโลยีดิจิทลั                         1(0-2-1) 

(2) กลุม่โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   

                                           12 หน่วยกิต 

141112012  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์                                   3(2-2-5)   

141112013  การบริหารจดัการเครือข่าย 3(2-2-5) 

141112015  ระบบสมองกลฝังตวั         3(2-2-5) 
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4111354  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 

คอมพิวเตอร์                               3(2-2-5) 

4111357  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1    1(0-2-1) 

4111458  โครงงานคอมพิวเตอร์ 2    2(0-6-0) 

(3) กลุม่เทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์  

19 หน่วยกิต 

4111134  ขั้นตอนวิธ ี                   3(2-2-5) 

4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ขั้นพื้นฐาน                                 3(2-2-5) 

4111244  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ขั้นสูง                                      3(2-2-5) 

4111248  ปฏิบัติการทางวิทยาการ   

คอมพิวเตอร์                               1(0-2-1) 

4111249  วิศวกรรมซอฟต์แวร์        3(2-2-5) 

4111350  การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย  

                                            3(2-2-5) 

4111355  การท าเหมืองข้อมูล         3(2-2-5) 

(4) กลุม่โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ             

21 หน่วยกิต 

4111140  ระบบปฏิบัติการ             3(2-2-5) 

4111242  โครงสร้างข้อมูล             3(2-2-5) 

4111245  การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์                        3(2-2-5) 

4111247  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย               

                                              3(2-2-5)  

4111352  ความปลอดภัยข้อมลูและเครือข่าย       

                                              3(2-2-5) 

4111356  ปัญญาประดิษฐ์             3(2-2-5) 

4111459  การประมวลผลภาพ        3(2-2-5) 

141113024  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับความ 

ปลอดภัยไซเบอร์                              3(2-2-5) 

(3) กลุม่เทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์ 26 

หน่วยกิต 

141111003 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

                                                  3(2-2-5) 

141111007  ระบบฐานข้อมูล              3(2-2-5)  

141111008 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์

                                                  3(2-2-5)  

141112010  เทคโนโลยเีฟรมเวิรค์         3(2-2-5) 

141112011  การเขียนโปรแกรมเชิงวัถตุ 3(2-2-5)  

141112014 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ ์

เคลื่อนที่                                        3(2-2-5) 

141112016  กฏหมายและจรยิธรรมวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร์                                   2(1-2-3) 

141113018  วิศวกรรมซอฟต์แวร์         3(2-2-5) 

141114026  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีดิจิทลั                         3(0-9-0) 

(4) กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 12 หน่วยกิต 

141113017  การประมวลผลภาพเบื้องต้น 

                                       3(2-2-5) 

141113019  อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง3(2-2-5) 

141113023  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการ 

ประมวลผลคลาวด์                            3(2-2-5) 

141114027  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับข้อมูล 

ขนาดใหญ่                                     3(2-2-5)  

(5) กลุม่ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์                             6 หน่วยกิต 

141111002  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
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(5) กลุม่ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์                         3 หน่วยกิต 

4111135  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3(2-2-5) 

2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

4111260  การบริหารและการบ ารุงรักษา

ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต       3(2-2-5) 

4111261  การจัดการระบบปฏิบตัิการ                 

                                              3(2-2-5)  

4111262  เทคโนโลยีมลัติมเีดีย        3(2-2-5) 

4111263  การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ       

                                              3(2-2-5) 

4111364  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ       

                                              3(2-2-5) 

4111365  การจัดการเครือข่าย        3(2-2-5) 

4111366  อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง        3(2-2-5) 

4111367  เครือข่ายเซ็นเซอรไ์รส้าย   3(2-2-5) 

4111468  การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่            

                                              3(2-2-5) 

4111469  การประมวลผลคลาวด์     3(2-2-5) 

4111470  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์                               3(2-2-5) 

4111471  ธุรกิจดิจิทัล                  3(2-2-5)           

8.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ

ศึกษา ไม่น้อยกว่า      7 หน่วยกิต 

4111372  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      

                                         1(90 ช่ัวโมง) 

และ 

141111006  ระบบปฏิบัติการ              3(2-2-5) 

 

2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

141113020 นวัตกรรมธุรกิจดิจิทลั        3(2-2-5) 

141113025 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการ  

ประมวลผลภาพ                               3(2-2-5) 

141114028 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย          3(2-2-5) 

141114029 วิทยาการเข้ารหสัลบัและเทคโนโลย ี

บล็อกเชน                                      3(2-2-5) 

141114030 ผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร ์

                                       3(2-2-5) 

141114031 การท าเหมืองเว็บและการวิเคราะห ์

ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย                       3(2-2-5) 

141114032 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั          3(2-2-5) 

141114033 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 

341114034 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

                                                 3(0-6-3) 

341114035 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที ่                             3(0-6-3) 

341114036 การพัฒนาเว็บฟูลสแตก    3(0-6-3) 

341114037 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง                                       3(0-6-3) 

341114038 วิทยาการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่

ส าหรับองค์กร                                        

3(0-6-3) 341114039 การบริหารจัดการเครือข่าย

ส าหรับองค์กร                                        

3(0-6-3) 
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4111473  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์                     3(270) 

4111470 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์                               3(3-0-6)   

หรือ 

4111474  สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

                     6(600) 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย

กิต 

         ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ ้ากับ

รายวิชาที ่เคยเร ียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น

รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม

ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

 

8.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

141114040 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีดิจิทัล                           1(0-2-1) 

และ   

141114041 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั            5(450) 

หรือ   

141114042 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

และเทคโนโลยีดิจิทลั                           6(600) 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

         ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ ้ากับรายวิชา

ที ่ เคยเร ียนมาแล้ว และต้องไม ่เป ็นรายวิชาที่

ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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9. คำอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
                       ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน            10 หน่วยกิต 
 

ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. คำอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
               ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ         12 หน่วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร   
                                               3(3-0-6) 
             Language Thought and    
             Communication 

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของ

ภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะการฟัง

และการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด 

และการถ่ายทอดความคิด เพื่อการสื่อสาร ทั้งการ

พูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือ

การละเล่น การเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

Language and Communication, relation 
between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, 
expressing ideas for communication for both 
speaking and writing, Thai use through 
songs, plays and folk tale 

วิชาใหม่ 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
             ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะ
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิต ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู ้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์
อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน 

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เคร ื ่องม ือในการส ื ่อสาร ฝ ึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมเีหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

ปรับรหสั
รายวิชาและ
จำนวนหน่วยกิต  
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ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมใน
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 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 

            Significance of Thai language as 

communication tools, practice of language  

in daily life use 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 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน                                     2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills  
 Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการ
พูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรงุ ฝึกการ
เขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และ
ฝึกวิจารณ์ 
 Rules and development of 
speaking 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 

ไม่มี ปรับออก 



110 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
พัฒนาการเรียนรู้                     2(1-2-3) 
English   for Communication and 
Learning Development 
                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื ่อสารทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลอื 
การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ ่งของและสถานที ่การถามและการให้
ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความค ิดเห ็น  พ ัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื ่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 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 

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ   
พัฒนาการเรียนรู ้                         2(1-2-3) 
            English for Communication and         
Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  
การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ข ้อม ูล การต ิดต ่อส ื ่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าใน
การพัฒนาการสื ่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           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 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 communication 

ปรับรหสั

รายวิชา 
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ไม่มี 151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา       3(3-0-6) 
             English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์
และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู ้อื่น 
การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น 
การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
              English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 
                                               3(3-0-6) 
            Technology and Media Literacy 

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทัน
สื ่อ การรู ้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ขอ้มูล
และจัดการได้ การวิเคราะห์สื ่อ การใช้เครื ่องมือ
สื ่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื ่อ  การใช้สื ่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม
ทางเทคโนโลยี   
           Information literacy, media literacy, 
IT and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media 
use under law controls and ethics in 
technology 
  

วิชาใหม่ 
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2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
                                           2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ในช ี ว ิ ต ป ร ะจ ำว ั น  บทสนทนาท ี ่ ใ ช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

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 

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร3(3-0-6) 
             Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Melayu usage for communication 
in daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 
 

ปรับเป็นวิชา
เลือกปรับรหัส
รายวิชาจำนวน
หน่วยกิตและ
คำอธิบาย
รายวิชา 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้       2(1-2-3)  
Melayu for Communication and 
Learning Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู 
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่าน
ออกเสียงคำภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนา
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา การให้คำแนะนำ การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

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 

ไม่มี ปรับออก 
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information nationally and 
internationally as well as  practice of 
simple sentence writing 
  
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
                                           2(1-2-3) 
             English for Communication 1 
              การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เข ี ยนภาษาอ ั งกฤษเพ ื ่ อการส ื ่ อสาร ใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้
ในสถานการณ์ต ่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
         Practices of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic 
vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of 
English speaking countries including 
appropriate social etqiuette 

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
                                               2(1-2-3) 
             English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการปฏิบ ัต ิงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
         Practices of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic 
vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of 
English speaking countries including 
appropriate social etqiuette 

ปรับรหสั
รายวิชา  

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     
                                           2(1-2-3) 
             English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการ
ฝ ึกท ักษะการค ิดว ิ เคราะห ์แก ้ป ัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบ
อาชีพ 

Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related 

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   
                                               2(1-2-3) 
             English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และ
เข ียนภาษาอ ังกฤษ โดยใช ้สถานการณ์จร ิงที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related 
careers, practice of thinking skills, problem 

ปรับรหสั
รายวิชา 
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careers; practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future 
career 

solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 

 
 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                           2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
 ก า ร ฝ ึ ก ท ั ก ษ ะ  พ ั ฒน า ก า ร ใ ช้
ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจำวนัและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการนำเสนอข้อมูล 
การให ้ความร ู ้  การว ิ เคราะห ์ข ้อค ิด เห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตาม
หลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน
และการใช้ชีวิตประจำวัน 

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 presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to 
the career and daily life 

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
                                              3(3-0-6) 

Thai for Careers 
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทย

ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้
เกิดการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 
           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 
presenting, providing knowledge, analyzing 
opinion, and suggesting through process of 
academic research effectively and be able 
to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 

ปรับรหสั
รายวิชาและ
จำนวนหน่วยกิต  

2) เลือกเรียน                  2 หน่วยกิต 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  
                                           2(2-0-4) 
               Principles of Reading and  
Writing Thai Words 

2) วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและ
เขียนคำไทย ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การอ่านและ
การเข ียนคำไทยผ ิดไปจากกฎเกณฑ ์ เก็บ
รวบรวม วิเคราะห์  เปรียบเทียบคำที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการ
เขียนคำไทยให้ถูกต้อง 

Principles of reading and writing 
Thai words, study of factors which affect 
to misreading and incorrect writing, 
collecting, analyzing and comparing the 
words that are usually incorrectly in read 
and written, discussing, summarizing, 
solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words 

ไม่มี 151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและ  
                การเขียนภาษาไทย        3(3-0-6) 

Developments of Thai 
Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั ้งที ่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้
จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอดว้ย
การพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์
การพูดและการเขียน 
             Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral 
realization, communication manners, 
criticizing speaking and writing 

วิชาใหม่ 
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
อ่านภาษาอังกฤษ                      2(1-2-3) 
 Development of Speaking 
andReading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุม่ การนำเสนองานหน้าช้ัน 
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่าน
จับใจความ การอ่านหนังส ือพิมพ์ โฆษณา 
เว็บไซต์ 

Effective development of 
speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and 
groups,  efficient class presentation and 
reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

ไม่มี ปรับออก 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
และการเขียน                           2(1-2-3) 
         English for Reading and Writing  
 Development 
               พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน
โดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หน้าที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบ
สมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing 
on correct forms and functions for 
educational and career purposes such as 

ไม่มี ปรับออก 
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writing a letter, filling in an application 
form, writing a report, etc 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
             Basic Melayu 
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื ้นฐาน การเชื ่อมประโยค
พื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสำนวนภาษามลายู
ฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น 
เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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 

ไม่มี ปรับออก 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication 
 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำ
แบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื ่อสารกับ
เจ้าของภาษาได้ 

 Use of Chinese for 
communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on 
listening and speaking skills and be able 
to apply in communicating with native 
speakers. 

 
 
  

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)  
               Chinese for Communication     

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการ
เขียนอักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-
life conversation 

 
 

ปรับรหสั
รายวิชาจำนวน
หน่วยกิต และ
คำอธิบาย
รายวิชา 
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2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน      2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เข ียน เพ ื ่ อความเข ้ า ใจเร ื ่ องท ั ่ วๆ  ไปใน
ชีวิตประจำวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

Arabic  alphabets, word and 
sentence formation processes, practice 
of listening, speaking, reading and writing 
skills to understand generality in daily life 
and be able to apply in communicating 
with native speakers 

ไม่มี ปรับออก 

ไม่มี 151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 
            English Communication Skills   
Development 

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่
เกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่
ซับซ้อน   
             Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and 
writing, non-complicated sentence reading 
and writing 

วิชาใหม่ 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข ่ า ย ของ
ความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การ
ปร ับต ัวเข ้าก ับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื ่อการ

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต     
                         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                3 หน่วยกิต 
 

ไม่มี 

ปรับออก 
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ดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนำหลักคำ
สอนของศาสนามาปฏิบ ัต ิ  การม ีค ุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื ่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of 
physical and mental happiness, being 
optimistic , self -appreciated and also 
other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living 
and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in 
society 

ไม่มี 151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข             3(3-0-6) 
             Well-being 

การใช ้ ว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี ใน
ชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่า
ทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลาก
โภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
              Science and technology use in 
daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and 
nutrition, dietetics, nutrition information 
reading, basic drug information, Thai herbs, 
herbs with health, consumer protection 
laws, promoting physical and mental health 

วิชาใหม่ 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจำวัน     
                                           2(1-2-3)  
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงาน
ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   
                                               3(3-0-6) 
             Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์

ปรับรหสั
รายวิชาและ
จำนวนหน่วยกิต 
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อ ุ ป ก ร ณ ์ ไ ฟ ฟ ้ า  ห ล ั ก ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
เครื ่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ 
ของมน ุษย ์  พ ันธ ุกรรม สาร เคม ี  ท ี ่ ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความ
ร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการ
เก็บรักษา 

Energy and its sources; electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical 
equipment: principles of electrical 
devices, energy for living; human organ 
systems, heredity; chemical using in daily 
life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial 
production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่าง ๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช้ในชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 

Energy and its sources, electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment, 
principles of electrical devices, energy for 
living, human organ systems, heredity, 
chemical use in daily life, using 
microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์             2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
             ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติ
และศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ 
การรับรู ้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการ
เคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และ
ศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้ง
ในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

Philosophy of beauty, nature and 
art, the paradigmatic perspective, 
perception of beauty through pictures, 
sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, 

2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

 

ปรับออก 
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techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 

ไม่มี 5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนำเสนอ                              
                                               3(3-0-6) 
            Information Technology for    
Presentation 

ความร ู ้ เบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์
และส ังเคราะห ์สารสนเทศ และการนำเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
             Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

วิชาใหม่ 

2100114 สารสนเทศเพื ่อการเรียนรู ้ตลอด
ชีวิต                                  2(1-2-3) 
            Information for Life Long 
Learning 
 ความหมาย บทบาท และความสำคญั
ของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้
เพื ่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธ ีการ
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและ
ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

Meanings, roles, and importance 
of information for life-long learning, 
information sources and accessing,  
information searching and collecting 
method for self-access learning, 
presenting  finding results by using 
standard forms and steps  

ไม่มี ปรับออก 
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4100103   เทค โน โลย ี ส า รสน เทศ ใน
ชีวิตประจำวัน                        2(1-2-3) 
 Information Technology in 
Daily Life 
 ค ว า ม ร ู ้ เ บ ื ้ อ ง ต ้ น เ ก ี ่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร ์  เทคโนโลย ีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การ
ประย ุ กต ์ ใ ช ้ คล ั งความร ู ้  กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computers, 
information technology; computer 
application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using 
information system and its security 
system 

151001015 เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น
ชีวิตประจำวัน                              3(3-0-6)  
            Information Technology in  
Daily Life 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
            Introduction to computer, 
information technology, computer 
application in daily life, data warehouse 
application, laws and ethics in using 
information system and security system 

ปรับรหสั
รายวิชาและ 
จำนวนหน่วยกิต 

ไม่มี 151001019 การบริหารร่างกาย         1(0-2-2) 
             Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ 
และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการ
เสริมสร้างกล้ามเนื ้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง 
ความย ืดหย ุ ่นของร ่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกาย
และการเลือกเล่นกีฬาเพื ่อสุขภาพ การมีน้ำใจ
นักกีฬา 
               Principles of body management, 
skill practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body 
flexibility and physical fitness self-check, 
exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 

วิชาใหม่ 
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4100109  การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต  
                                          2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
Development 
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและ
วิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ 
และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น การนำ
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ
เล่นกีฬาและการละเล่นพื ้นเมืองในท้องถิ่น 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็น
ผู้นำ 

Rules, regulations, etiquette, form 
and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for 
individual potential, conduct of 
principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society, 
injury prevention from sports and basic 
first aid, utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and 
traditional games, personality 
development promoting leadership 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                               2(1-2-3) 
             Sports for the Quality of Life  
Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแตล่ะบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื ่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้นำ 
      Rules, regulations, etiquette, form and 
methods of sports competition, principles 
and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing 
sports at maximum benefits to body, 
emotion and society, injury prevention 
from sports and basic first aid, utilizing 
sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games, personality 
development promoting leadership 

ปรับรหสั
รายวิชา 
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ไม่มี 151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
ท้องถิ่น                                        3(3-0-6)       
            King’s Philosophy for Local   
            Development 

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ
เกษตรกรรม เศรษฐก ิ จ  ส ิ ่ งแวดล ้อม  และ
สถานศ ึกษา หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง  
โครงการพระราชดำริเพ ื ่อความกินดีอย ู ่ด ีของ
ประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น 
             King’s philosophy for agricultural 
management, economy, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the 
King’s philosophy for community 
development 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย3(3-0-6)  
Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็น
คุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
ผู้อื่นได้ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน 
หลักการประกอบธุรกิจเบื ้องต้น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน 
ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 
           Development of learning, 
understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy 
living and getting along well with people, 
promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource 
management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing 
business environment, accounting and 
financing, online business, marketing and 
communication 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 151001023 ความงดงามแห่งตน       3(3-0-6)  
             Beauty of Life         

ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 
การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู ้อื ่น ธรรมชาติของ
มนุษย ์  การพัฒนาบุคล ิกภาพ มารยาทสังคม 
หลักการพูดเบื ้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อที่
ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนใน
การทำงานกลุ่มและทำงานทีม  และทักษะการใช้
ชีวิต   
             Introductions to human relation, 
self-understanding and understanding 
others, human nature, personality 
developments, social etiquette, principles 
of basic speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, status of 
good leadership and followership, self-
developments for groups work and 
teamwork, living skills 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง             2(1-2-3) 
             Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศ
รับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื ่อสมัครงาน 
และการเขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อ
สัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ 
ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียงในการพูด 
คำศัพท์และสำนวนเพื ่อการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การ
บันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัว
เข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การทำงาน
เป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
              Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job 
interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work 
practice and  Public mind 

วิชาใหม่ 
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2100118  ความจริงของชีวิต       2(2-0-4) 
              Truth of Life 
 ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิต
ในส ังคมป จจุบ ันก ับโลกว ิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหา
และพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลก
ทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดี
งามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

 Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious 
in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and 
ethics development based on religious 
precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, 
advantages and disadvantages analyzing 
of worldviews in order to find out truth 
and meaning of life to be a perfect 
human being and leading to a peaceful 
life and society 

151001025 ความจริงของชีวิต         3(3-0-6) 
            Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสน
ธรรมไปประยุกต์ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที ่มีสันติสุขและสังคมที ่มี
สันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง
เพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
            Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and 
ethics development based on religious 
precepts, peaceful life and society, different 
worldview perception,  advantages and 
disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to 
a peaceful life and society 

ปรับรหสั
รายวิชาและ 
จำนวนหน่วยกิต 
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2100119  การพัฒนาตน            2(2-0-4)
 Sel
f Development 
 Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจน
ป ั จ จ ั ย ข อ ง พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ขอ ง ม น ุ ษ ย ์  ต น 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนา
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจรยิธรรม 
การป้องกันและการจัดการความเครียด การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 

 Principles, elements, as well 
as factors of human behavior, emergence 
process and self- development, 
emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress 
managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 

151001026 การพัฒนาตน              2(2-0-4) 
             Self Development 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจน
ปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการ
เกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาด
ทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการ
จัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
             Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional 
intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict 
managing 

ปรับรหสั
รายวิชา 
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2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิง
ความค ิดก ับส ุนทร ียศาสตร ์ เช ิงพฤต ิกรรม
โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทาง
ความงาม ความสำคัญของการรับรู ้กับความ
เป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และ
การเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และ
การแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
การรำลึก ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึง้ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ 

 Meanings of mental and 
behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, 
importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception 
towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process 
of value, recognition, familiarity which 
lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
             Aesthetics for Life 

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ 
คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ 
สำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง 
การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั ้นตอนการ
เรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและ
นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science 
of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception 
towards visual arts, arts, music arts and 
performance through perception process of 
value, recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

ปรับรหสั
รายวิชาและ 
จำนวนหน่วยกิต 
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2150109  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย   2(1-2-3)                
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ
ม น ุ ษ ย ส ั มพ ั น ธ ์  ธ ร ร ม ช า ต ิ ข อ งมน ุ ษย์  
กระบวนการทางจ ิตว ิทยา การสร ้ างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ใน
การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai 
culture; significance of human relations, 
human nature, psychological process; 
public consciousness creation in order to 
build interpersonal relationship and 
community; self-development for the 
advance in life and career; religious 
principles application to life and career 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย    2(1-2-3) 
             Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ใน
การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
            Social identity, local and Thai 
culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process, 
public consciousness creation in order to 
build interpersonal relationship and 
community, self-development for the 
advance in life and career, religious 
principles application to life and career 

ปรับรหสั
รายวิชา 
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ไม่มี 1.3 กล ุ ่ มว ิชาพลเม ืองโลก ไม ่น ้ อยกว่ า  
6 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                    3 หน่วยกิต 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
              Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับ
สันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้ง
ในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อ
ส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อ
สังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
             Meanings, significance and types  
of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its 
acceptance, basic concepts of peace and 
reconciliation, problems and conflict of Thai 
and World society, resolving conflict with 
peace, social activity for peace promotion, 
public consciousness and responsibility 
towards multiculture society, living together 
in democratic society, right prevention 
guidelines 

วิชาใหม่ 



133 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
                     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2150101  สังคมภิวัตน์                2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้านต่าง ๆ ทั ้งทางประเพณี ว ัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
               Relationships between human 
beings and environments in Thai society; 
ASEAN and world societies, globalization 
and natural phenomenon impacting on 
the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs 

2) วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
151001031 สังคมภิวัตน์                  3(3-0-6) 
             Socialization 

ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ า งมน ุษย ์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
             Relationships between human 
beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization 
and natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions 
including tradition, culture, economics and 
political affairs 

ปรับรหสั
รายวิชาและ 
จำนวนหน่วยกิต 

ไม่มี 151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม       3(3-0-6) 
             Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์
รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 
21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสาร
สารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูง
วัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิต
สาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
             Holistic problem-solving skills, 
creative thinking, adaptation in the 2 1 st 
century, multiculture understanding, 
information communication, career learning, 
elder society learning, building self-valued 
and public conscious development, life-
long learning for sustainable development 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 
1) คณะครุศาสตร์              3 หน่วยกิต 

151001032 ครูแห่งแผ่นดิน             3(3-0-6) 
            Teachings of The King Rama 9 

คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยก
ย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสาหลักของ
การเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  
หน้าท่ีพลเมือง   
             Teachings of the King Rama 9 for 
teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, 
life-long learning, modern teachers, 
volunteering, civil duties 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
                                    3 หน่วยกิต 

151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น               3(3-0-6) 
             Thai and Local Ways 

พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดน
ใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์-ชายแดนใต้ เช่น 
วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำ
ถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และ
ความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   
และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู ้ทรัพยากรในชุมชน
ท้องถิ่น 
                Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border 
identity: food , dress, local textiles and 
language; traditions and belief, created 
things from southern-border folk wisdom, 
people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local 
community 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 3) คณะวิทยาการจัดการ      3 หน่วยกิต 
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์     3(3-0-6) 
             Young Entrepreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและ
ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสใน
การเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย 
การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือก
ในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรยีม
ความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
            Background and significance of 
special economic zone, government and 
private policy special economic zone, 
analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, 
seeking for opportunity to become 
entrepreneurship, evaluation of business 
probability, forming business guideline, 
personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept 
and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, 
ethics and social responsibility, and related 
laws 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
    การเกษตร                   3 หน่วยกิต                  

151001035 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น  3(3-0-6) 
             Science for Community   

ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and 
technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, 
scientific application for community 
development 

วิชาใหม่ 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93  หน่วยกิต 
9.2.1 วิชาแกน         จ านวน   12 หน่วยกิต 
4111133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์   
                                          3(3-0-6) 
        Calculus and Analytic Geometry     
         เรขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบ เส้นตรง 
วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา และการ
เลื่อนแกน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ช่ัน 
อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิศัย 
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ช่ัน
พีชคณิตและฟังก์ช่ันอดิศัยและการประยุกต์ 
        Plane analytic geometry, straight lines, 
circle, parabolas, ellipses, hyperbola and 
translation of axes, limits and continuity of 
functions, derivatives of algebraic functions 
and transcendental functions, application 
of derivative, integrals of algebraic 
functions and transcendental and its 
applications 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84  หน่วยกิต 
9.2.1 วิชาแกน         จ านวน   12 หน่วยกิต 
141111001  แคลคูลัสส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล        3(2-2-5) 
        Calculus for Computer Science and 
Digital Technology 
         เรขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบ เส้นตรง 
วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา และการเลื่อน
แกน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์
ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ช ันพีชคณิตและ
ฟ ั ง ก ์ ช ั น อ ด ิ ศ ั ย แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต ์ กั บ
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
         Plane analytic geometry, straight 
lines, circle, parabolas, ellipses, hyperbola 
and translation of axes, limits and continuity 
of functions, derivatives of algebraic 
functions and transcendental functions, 
application of derivative, integrals of 
algebraic functions and transcendental and 
its apply with computer language 

1. ปรับปรุงรหสั 
ช่ือวิชาและ
หน่วยกิต 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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4111242 โครงสร้างข้อมูล          3(2-2-5) 

            Data Structures 

 โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ 

สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ กราฟ และโครงสร้างต้นไม้ 

ขั้นตอนวิธีแบบเรียกตัวเอง และขั้นตอนวิธีแบบ

ท าซ ้า วิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 

วิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงพื้นที่หน่วยความจ า

และเชิงเวลา 

 Basic data structures arrays, 

stacks, queue, link-list, graphs and tree 

structures; recursive algorithms, iterative 

algorithms, sorting algorithms and 

searching algorithms; complexity analysis 

of algorithms, analysis of complexities in 

terms of memory space and time 

141111004 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

                                               3(2-2-5) 

          Data Structure and Algorithm 

           หล ักการของขั ้นตอนวิธ ี พ ื ้นฐานของ

ภาวะการค านวณ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผัง

งานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม แนวคิดหลักการ

โครงสร้างข้อมูล ชนิดข้อมูล สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ 

ตารางแฮช ต้นไม้ และกราฟ การเรียกซ ้า เทคนิค

การค้นหาและเทคนิคการเรียงล าดับ  

        Principles of algorithms, basic 

computability, problem analysis, algorithm 

by flowchart, algorithm by pseudo code, 

principles Data Structures concepts, Data 

Types, Stacks, Queues, Linked lists, Hashes 

table , Tree and Graphs, Recursions, 

Searching and Sorting Techniques 

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา และชื่อวิชา 

2. ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 
 

4111136 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับ
คอมพิวเตอร์                            3(3-0-6) 
   Discrete Mathematics for Computer 

 ความรู ้พื ้นฐานทางตรรกะ ฟังก์ชัน 
ความสัมพันธ ์เซต พีชคณิตบูลีน กราฟและกราฟ
ต้นไม้ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง วิธีการ
พิสูจน์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด หลักเบื้องต้น
ของการนับ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ล าดับ และอนุกรม 

 Basic logic, functions, 
relations, sets, Boolean algebra, graphs 
and tree graphs,  discrete probability, 
proof techniques, recurrence relation, 
basics of counting, generating function, 
order and series 

141111005 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับ       
          วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล                                        3(2-2-5)   
Discrete Mathematics for Computer 
Science and Digital Technology 
         ความร ู ้ พ ื ้ นฐานทางตรรกะ  ฟ ั งก ์ ชั น 
ความสัมพันธ์ เซต พีชคณิตบูลีน กราฟและกราฟ
ต้นไม้ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง วิธีการพิสูจน์ 
ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด หลักเบื้องต้นของการนับ 
ฟังก์ชันก่อก าเนิด ล าดับ และอนุกรม 
         Basic logic, functions, relations, sets, 
Boolean algebra, graphs and tree graphs,  
discrete probability, proof techniques, 
recurrence relation, basics of counting, 
generating function, order and series 

1. ปรับปรุงรหสั 
ช่ือวิชาและ
หน่วยกิต 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย  
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4111241 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์                               

               3(2-2-5)  
Numerical Methods for 

Computer Science 
 ความคลาดเคล ื ่อน ผลเฉลยของ

สมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิง
เส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณโดยวธิี
ก าลังสองน้อยสุด การหาอนุพันธ์และปริพันธ์
เชิงตัวเลข ปัญหาค่าเร ิ ่มต้นของสมการเชิง
อนุพันธ์แบบธรรมดา 

 Error, solutions of linear and 
non-linear equations, Interpolation, 
extimation by least square 
approximation, numerical delivertives 
and integration, initial value problem of 
ordinary delivertive functions 

ไม่มี น าไปรวมกับ

วิชาคณิตศาสตร์

ดิสครีตส าหรับ

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

4111353 สถิติเพ่ือการวิจัยด้าน
คอมพิวเตอร์                            3(2-2-5) 
             Statistics for Research in 
Computer  

   ระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง สถิติ
พรรณนา ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื ่องและ
ต่อเนื่อง การทดสอบสมมติฐาน  การถดถอยอยา่ง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวิจัย 

    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 

141113021 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล        3(2-2-5) 
               Statistics in Computer Science 
and Digital Technology  

     การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง   การ
สุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณนา ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชัน
ตัวแปรสุ ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การทดสอบสมมติฐาน การ
ถดถอยอย่างง่ายการวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิจัย 

      central measurement, 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 

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา และชื่อวิชา 

2.ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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1) เฉพาะด้านบังคับ 62  หน่วยกิต 
4111246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
  สารสนเทศ                3(2-2-5) 
             Information System Analysis 
and Design 

 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
การจัดการสารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบ 
ระเบียบวิธ ีการว ิเคราะห์ระบบ เคร ื ่องมือ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ 
และทางเศรษฐกิจ การท าโมเดลข้อมูลและ
สารสนเทศ การใช้แผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบ
การแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การ
ท าเอกสารประกอบ และการน าเสนอผลงาน 

 Elements of information 
system, management information 
system, lifecycle of system 
development, rules to analyse systems 
and tools of software engineering; 
studying possibilities in terms of 
techniques, operation and economics; 
data and information modelling, using 
data flow and entity-relationship (E-R) 
diagram; designing entering data into 
systems, data displaying, database, 
relevant document and presentation 

1) เฉพาะด้านบังคับ 60 หน่วยกิต 
141112009  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ                                  3(2-2-5)  
          Information System Analysis and 
Design  
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การ
จัดการสารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบ
วิธีการวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ
ในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ และทางเศรษฐกิจ การ
ท าโมเดลข้อมูลและสารสนเทศ การใช้แผนภาพ
แสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล 
การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อม ูล การท าเอกสารประกอบ และการ
น าเสนอผลงาน 
             Elements of information system, 
management information system, lifecycle 
of system development, rules to analyse 
systems and tools of software engineering; 
studying possibilities in terms of techniques, 
operation and economics; data and 
information modelling, using data flow and 
entity-relationship (E-R) diagram; designing 
entering data into systems, data displaying, 
database, relevant document and 
presentation 

 
 

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา ช่ือวิชา 
 

4111351 สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์                           1(0-2-1) 
           Seminar in Computer Science 

 ศึกษาค้นคว้าปัญหา รายบุคคลหรอื
กลุ่ม ในประเด็นที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

141113022 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล                       1(0-2-1) 
           Seminar in Computer Science  
 ค้นคว้าปัญหา รายบุคคลหรือกลุ ่ม ใน
ประเด็นที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเรียบ

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา ช่ือวิชา 
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รวบรวมเรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อน า
เป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา 

Individual or group research in issues 
regarding computer science, information 
technology or relevant technology, to 
summarise collected knowledges and 
present in group seminar 

เรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อน าเป็นข้อเสนอต่อที่
ประชุมกลุ่มสัมมนา 
          Research the problem Individual or 
group research in issues regarding computer 
science, information technology or relevant 
technology, to summarise collected 
knowledges and present in group seminar 

4111245   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์                            3(2-2-5) 
           Data Communication and 

Computer Network 

 หลักการพื ้นฐานของการสื ่อสาร

ข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ 

การส่งข้อมูลดิจิตอล คุณลักษณะตัวกลางสื่อ

ส ัญญาณ แบนด์ว ิดท์ ความเร ็วข้อมูล การ

ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

ข้อมูล การควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูล หลักการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทโพโลยีและประเภท

เคร ือข ่าย เทคโนโลยี เครือข่ายท้องถิ ่นและ

เครือข่ายข้ามถิ่น โพรโตคอล การออกแบบ การ

ติดตั้ง แก้ปัญหา และการใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of data 

communication OSI model characteristics of 

signals, digital transmission, characteristics of 

transmission media, bandwidth and data 

rate, error detection and correction, data 

link control, fundametals of computer 

networks, network topologies and types, 

technologies of local area network and wide 

area network, protocols, designing, 

141112012 การส่ือสารขอ้มลูและเครือขา่ย  

คอมพิวเตอร์                                3(2-2-5) 

           Data Communication and 

Computer Network  

 หลักการพื ้นฐานของการสื ่อสารข้อมูล 

โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การส่งข้อมูล

ดิจิตอล คุณลักษณะตัวกลางสื่อสัญญาณ แบนด์

วิดท์ ความเร็วข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไข

ข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล การควบคุมการ

เชื ่อมต่อข้อมูล หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โทโพโลย ีและประเภทเคร ือข ่าย เทคโนโลยี

เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น โพรโตคอล 

การออกแบบ การติดตั ้ง แก้ปัญหา และการใช้

เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง 

              Fundamentals of data 

communication OSI model characteristics of 

signals, digital transmission, characteristics 

of transmission media, bandwidth and data 

rate, error detection and correction, data 

link control, fundametals of computer 

networks, network topologies and types, 

technologies of local area network and wide 

area network, protocols, designing, 

คงเดิม 
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installing, problem solving and using 

relevant tools 
installing, problem solving and using 

relevant tools 

4111365 การจัดการเครือข่าย     3(2-2-5) 
             Network Management 

 หน้าที ่ของการจัดการเครือข่าย 
โมเดลการจัดการเคร ือข่าย มาตรฐานการ
จ ัดการ เคร ื อข ่ าย เคร ื อข ่ ายการจ ัดการ
โทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการ
เครือข่ายอย่างง่าย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝ้าระวัง
ระยะไกล (อาร์มอน) โพรโทคอลสารสนเทศร่วม
เพื่อการจัดการ (ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (เอ็มไอบี) และเครื ่องมือและ
เทคนิคในการจัดการเครือข่าย 
 Functions of network 
management, network management 
model, standard network management, 
telecommunications management 
network (TMM), Simple Network 
Management Protocol (SMNP), Remote 
MONitoring (RMON), Common 
Management Information Protocol 
(CMIP), Management Information Base 
(MIB), tools and techniques in network 
management 

141112013 การบร ิหารจ ัดการเคร ือข ่ าย 
                                               3(2-2-5) 
            Network System Administration  
  องค์ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
โครงสร้างเว็บและสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต การ
ทำงานของแม่ข่ายประเภทต่าง ๆ การติดตั้งและใช้
งานระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและปรับแต่งการ
ให้บริการเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์สำหรับ
ดูแลและซอฟต์แวร์ประยุกต ์ในเคร ือข่าย การ
ให้บริการและบทบาทเครื่องแม่ข่าย ฝึกปฏิบัติเป็น
ผ ู ้ด ูแลและบำร ุงร ักษาระบบ การให ้บร ิการ
อินเทอร์เน็ต เช่น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง 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   

1. ปรบัปรุงรหสั 

ชื่อวิชา  

2. ปรบัปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
 

ไม่มี 141112015  ระบบสมองฝังตัว          3(2-2-5) 
                Embeded System  
         หล ักการพื ้นฐานทางดิจ ิท ัล โครงสร ้าง
พื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรม
ส าหรับระบบสมองกลฝังตัว การต่อประสานระบบ
สมองกลฝังตัว ระบบการสื่อสาร   
         Fundamental of Digital, Structure of 
Embedded System, Programming for 

วิชาใหม่ 
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Embedded System, Embedded System 
Interfaces, Communication System 

ไม่มี 141113024 ป ัญญาประด ิษฐ ์สำหร ับความ
ปลอดภัยไซเบอร์                           3(2-2-5) 
              Artificial Intelligence for Cyber 
Security  
                พื ้นฐานของความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์สำหรับการรักษา
ความปลอดภัย ปลอดภัยบนเว็บ แอปพลิเคชันการ
เรียนรู้เชิงลึก ภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการพ ัฒนาซอฟต ์แวร ์ท ี ่ปลอดภ ัย ความ
ปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน การรักษาความ
ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตสำหรับ
สรรพสิ ่ง การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที ่ปลอดภัย 
ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ การปรับใช้อัลกอริทึม AI ขนาดใหญ่ใน
การผลิตกรณีศึกษา  
         Fundamentals of Cyber Security, 
Fundamentals of AI for Security, Secure 
Web, Deep learning applications, Cyber 
Security Threats and Development of 
Secure Software, Web Application Security, 
Securing IOT Infrastructure, Secure AI 
Development, Impact of AI on Cyber 
Security, Large scale deployment of AI 
algorithms on production case Study 

วิชาใหม่ 
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4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขั้นพื้นฐาน                              3(2-2-5) 

               Fundamentals of 

Programming 

 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พื้นฐาน

ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูล อาร์เรย์ 

พอยท์เตอร์ ไวยกรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 

การควบคุมตามเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบ

การ เ ว ี ย น เ ก ิ ด  ก า รทดสอบ  ก า รค ้ นหา

ข้อผิดพลาด  

 Fundamental Constructs, basic 

algorithms to solve problems, data types, 

array, pointer, programming syntax, 

control by criteria, recursive 

programming, testing, and debugging 

141111003 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

                                               3(2-2-5) 

           Computer Programming 

 พื ้นฐานการเข ียนโปรแกรม พ ื ้นฐาน

ขั ้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูล อาร์เรย์ 

พอยท์เตอร์ ไวยกรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 

การควบคุมตามเงื ่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบ

การเวียนเกิด การทดสอบ การค้นหาข้อผิดพลาด  

         Fundamental Constructs, basic 

algorithms to solve problems, data types, 

array, pointer, programming syntax, control 

by criteria, recursive programming, testing, 

and debugging  

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา และชื่อวิชา 
 

4111138 ระบบฐานข้อมูล          3(2-2-5)  
              Database Systems 

 แนวค ิ ดของระบบฐานข ้ อมู ล 
แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ 
ระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพนัธ์
ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธี
แผนภาพอีอาร์และวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้าง
ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น แบบเครือข่าย และ
แบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูล 

 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, 

141111007 ระบบฐานข้อมูล         3(2-2-5) 
             Database Systems 
  แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูล
และฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ ระบบฐานข้อมูล 
หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์และวิธี
นอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน 
แบบเคร ือข ่าย และแบบเช ิงส ัมพ ันธ ์  ภาษา
ฐานข้อมูล 
         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 

1. ปรับปรุงรหสั

วิชาและหน่วย

กิต 
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network and relational models, and 
database language 

4111263 การออกแบบและพัฒนางานบน

เว็บ           3(2-2-5)  

           Web Design and Development  

แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและ

การพ ัฒนางานบนเว ็บ โดยใช ้ภาษาหรือ

ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรม

เช ื ่อมต ่อฐานข ้อม ูล การใช ้ เคร ื ่องม ือของ

ซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่ง

เว็บไซต์ หลักการอัพโหลด และสามารถน าไป

ประยุกต์ 

          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 

141111008 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                                

                                               3(2-2-5) 

               Web Design and Development 

      หลักการออกแบบประสบการณ์ของ

ผู ้ใช้ (Ux) เเละส่วนประสานของผู ้ใช้ ( Ui)  การ

เขียนโปรเเกรมพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม

เชื่อมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือด้านต่าง ๆ ใน

การพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ และสามารถน าไป

ประยุกต์ 

                 Principles of user experience 
design (Ux) and user interface (Ui). Web 
development programming. Database 
connection programming Using various tools 
for developing and decorating websites and 
can be applied  

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา  

2. ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

ไม่มี 141112010 เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค       3(2-2-5) 
               Framework Technology               
          หลักการท างานพื้นฐานส่วนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ส่วนของการเเสดงผล ส่วนของการ
ควบการท างาน (MVC) การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
การจัดการฟอร์ม การเชื ่อมต่อฐานข้อมูล การ
ประยุกต์เทมเพลต 
          principle of Model View Controller (MVC), 
Frontend design, form management, database 
connection and template application  

วิชาใหม่ 
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4111244  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ขั้นสูง                       3(2-2-5)                         
     Advanced Computer Programming 
         ความร ู ้พ ื ้นฐาน แนวค ิด โครงสร ้าง
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุ
และคลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ 
เช ่น การส ืบทอด แถวล  าด ับ  การน  าเอา
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การ
สร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต     การ
เขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ 
หล ักการความปลอดภัยข ้อม ูล  การเข ียน
โปรแกรมให้มีความปลอดภัย การออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถ ุ
         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 

141111009 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
Object Oriented Programming    3(2-2-5) 
          การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป การ พัฒนา
ส่วนติดต่อกราฟิกกับผู้ใช้และการจัดการเหตกุารณ์ 
โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับและคอลเลคชัน 
การจัดการกับสิ่งผิดปกติ คลาสที่เกี่ยวข้องกับอินพุต
และเอาต์พุต เธรด 
            Design and development of object-
oriented program, encapsulation, 
inheritance polymorphic developed 
graphical user interface and event 
management. Array and structure data 
collection. Dealing with irregularities, Class-
related input and output, thread 

1. ปรับปรุงรหสั 

ช่ือวิชาและ

หน่วยกิต 

 

ไม่มี 141112014 การพัฒนาแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์
เคลื่อนที่                                     3(2-2-5)    
           Mobile Application Development
 กระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื ่อนที่  หลักการในการออกแบบ
อินเตอร์เฟซ หลักการเขียนภาษา XML เบื ้องต้น
คำส ั ่งในการควบคุมการทำงานและการดักจับ
เหตุการณ์ การจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็กด้วย 
SQLite การเช่ือมต่อข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ด้วย RSS 
การใช้ php ในการดึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตการ
เร ียกใช้กล้องถ่ายร ูปและการจัดการภาพถ่าย  

วิชาใหม่ 
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การเร ียกใช้ Google Map และฟังก์ชันพื ้นฐาน 
ฟังก์ชันอ่ืนๆ ที่น่าสนใจและการประยุกตใ์ช้งาน การ
ทดสอบระบบ 
         Mobile application development 
process, the principles of interface design, 
basic of XML language, program instruction 
and event trapping, SQLite and database 
management, RSS InternetFeed, data 
retrieving by php, camera and photo 
management, Google Map and the basic 
functions, other interesting functions and 
applications, system testing  

4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ          
3(3-0-6) 
 Social and Professional 
Issues 

 ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมและ
ประวัต ิความเป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจาก
เทคโนโลย ีสารสนเทศและส ังคมออนไลน์  
ประเด็นทางกฎหมายที่เกี ่ยวข้องทั ้งไทยและ
สากลด้านอาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี
และทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยง ประเด็น
ทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด ็นสังคม 
เครื่องมือวิเคราะห์ 
 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 technologies and 
intellectual property, risks, professional 

141112016 กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์                                2(1-2-3) 
         Laws and Ethic in Professional 
Computer Science   
          ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมและประวัติ
ความเป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส ังคมออนไลน ์  ประเด ็นทางกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องทั้งไทยและสากลด้านอาชญากรรมจาก
การใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ความ
เสี ่ยง ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กร
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็น
สังคม เครื่องมือวิเคราะห์ 
         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 technologies and intellectual 
property, risks, professional and ethical 
issues, professional organisations, ways of 

1. ปรับปรุงรหสั

วิชาและ 

หน่วยกิต 

2. ปรับปรุง

ค าอธิบาย 
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and ethical issues, professional 
organisations, ways of applying 
information technology to develop and 
address issues in society, analytical tools 

applying information technology to develop 
and address issues in society, analytical 
tools  

4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 

             Software Engineering 

 สาระส  าค ัญในว ิชาว ิศวกรรม

ซอฟต ์แวร ์  ว ิ ธ ี การออกแบบซอฟต ์แวร์  

ข ้ อ ก  า ห นดค ุณล ั กษณะคว ามต ้ อ งก า ร 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการ

โครงการซอฟต์แวร์ การใช้ช่องทางการเชื่อมต่อ 

(Application Programing Interfaces : APIs) 

การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ การ

ใช้เครื ่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

การประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 

 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 

evaluation141112012 
 

141113018  วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 

               Software Engineering   

 สาระส าคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ ข้อก าหนดคุณลักษณะ

ความต้องการ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การใช้ช่องทางการ

เชื ่อมต่อ (Application Programing Interfaces : 

APIs) การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ 

การใช้เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

การประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 

          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  

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา 
 

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 

           Computer Project 1 

 ศ ึ กษาค ้ นคว ้ า ป ัญหา ในด ้ าน
คอมพิวเตอร์ อ่านและสังเคราะห์เนื ้อหาและ
เคร ื ่องม ือที ่ เก ี ่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์ และ
ออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ ท าการรวบรวม
และเรียบเรียงรายงานพร้อมน าเสนอผลงาน 

141114026  โครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล        3(0-9-0) 

           Project in Computer Science and 

Digital Technology 

ค้นคว้าปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ อ่านและ
สังเคราะห์เนื้อหาและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ท าการ

1. ปรับปรุงรหสั

วิชาและหน่วย

กิต 
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      Finding problems in computer 
area, reviewing relevant contents and 
tools, proposing project based on 
analysis and proper design, writing and 
presenting  report 

ว ิ เคราะห ์และออกแบบและพ ัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ท าการรวบรวมและเรียบเรียงรายงาน
พร้อมน าเสนอผลงาน 
        Finding problems in computer area, 
reviewing relevant contents and tools, 
proposing project based on analysis and 
proper design and developmnt, writing and 
presenting report 

4111459 การประมวลผลภาพ     3(2-2-5) 

             Image Processing 

 ความร ู ้พ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับระบบ

กราฟฟิกและภาพดิจิทัล การแทนค่าข้อมูลสี 

การแปลงข้อมูลภาพ การปรับคุณภาพของภาพ 

ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การ

แบ่งภาพเป็นหลายส่วน การค้นหาขอบของรูป        

การประมวลภาพสเตอริโอ การประยุกต์ใช้

ข้อมูลภาพ 

 Fundamentals of graphic 

system and digital image, colour models, 

image transform, image enhancement, spatial-

domain and frequency-domain filters, image 

segmentation, image contours, stereo image, 

applications of digital image processing 

141113017 การประมวลผลภาพเบ้ืองต้น 

                                               3(2-2-5) 

              Image Processing 

     หล ักการภาพดิจ ิท ัล คณิตศาสตร์

ส าหรับประมวลผลภาพ การแปลงภาพสีเป็นขาวด า 

การกรองภาพในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การ

ค้นหาขอบของรูป การแบ่งภาพเป็นส่วน การ

ประมวลภาพสเตร ิ โอ  การประย ุกต ์ ใช ้ งาน

ประมวลผลภาพ 

             Fundamental of digital image, 

mathematics of image processing, transform 

coloured image to Gray-scale image, spatial-

domain and frequency-domain filters, image 

contours, image segmentation, , stereo 

image processing, applications of digital 

image processing 

1. ปรับปรุงรหสั 

ช่ือวิชา  

2. ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 
 

4111366 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง    3(2-2-5) 
             Internet of Things  

 ความหมายและกรอบแนวคิดของ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things หรอื 
IoT) นว ัตกรรมและการประย ุกต ์ ใช ้ ง าน 
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีด้านเครือข่ายและการ

141113019 อินเทอร์เนต็ส าหรับสรรพสิ่ง 

                                               3(2-2-5)  

Internet of Things 

         ความหมาย และกรอบแนวค ิ ด ขอ ง
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things : IoT) 
นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้งาน การรวบรวม
ข้อมูลจากเซนเซอร์ การสื่อสารข้อมูล การจัดการ

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา และช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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จัดการข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูล  
 Meaning and concept of 

Internet of Things (IoT), innovation and 

applications, architecture, technologies of 

networds and data managements, and 

information security 

ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ข้อมูล  

         Meaning and concept of Internet of 
Things (IoT), innovation and applications, 
architecture, collected data from sensors, 
data communication, data management, 
data storage, data analysis and usage 

 141113023 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับการ  

                ประมวลผลคลาวด์         3(2-2-5) 

                Artificial Intelligence for  

                Cloud Computing  

 ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของ

คลาวด ์  การประย ุกต ์และบร ิการบนคลาวด์  

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ต่อธุรกิจ

อิเล็คทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ การ

ประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 

ก ารออกแบบและการบร ิ ห ารจ ั ดการ  การ

ประมวลผลแบบคลาวด์ทั ้งในมุมของผู้ให้บริการ

และผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์งานคลาวด์ 

         Meaning, types and characteristics of 

cloud computing, applications and services, 

benefit upon e-business, structres of cloud, 

computing, data storage, design and 

maintenance, user and provider points of 

view, security, implementation of software 

on cloud  

วิชาใหม่ 
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 141114027 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับขอ้มลู 

ขนาดใหญ่                                  3(2-2-5) 

               Artificial Intelligence for Big 

Data  

            แนวคิดหลักและการประยุกต์ใช้ข้อมูล

ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มพื้นฐาน โมเดลข้อมูลและ

วิธีการจัดเก็บ อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประ เด ็น เก ี ่ ย วก ับการแสดงภาพและ  การ

เคลื่อนย้ายของข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยและการ

พัฒนาของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมสมัย 

           Principle and application of big data, 

fundamental framework, data model and 

storage, analysis algorithm, image 

illustration, data movment, relavant 

research and implementation of big data 

analysis  

วิชาใหม่ 
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4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                 

                                           3(2-2-5) 

             Computer Architecture 

 ตรรกทางดิจิตัล ลักษณะตัวแทน

ข้อมูล โครงสร้างระดับแอสเซมบลี หลักการ

ท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและ

องค ์ ป ร ะกอบ ในกา รท  า ง า นขอ ง ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจ า การจัดล าดับ

ชั ้นของหน่วยความจ า หน่วยความจ าแคช 

หน่วยความจ าเสมือน การประสานการท างาน

ระหว่างหน่วย บัส อินพุตและเอาต์พุต หน่วย

ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง แ ล ะ ห น ่ ว ย ค ว บ คุ ม 

สถาปัตยกรรมของมัลติโปรเซสเซอร์และข้อคิด

ด้านสมรรถนะ  

 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 

141111002 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

                                               3(2-2-5) 

           Computer Architecture  

 หลักการพื ้นฐานและวิว ัฒนาการของ

ระบบคอมพิวเตอร์  ตรรกะทางดิจ ิทัล ลักษณะ

ต ัวแทนข ้อม ูล  โครงสร ้ างภาษาแอสเซมบลี  

หน่วยความจ า ระบบรับเข้า/ส่งออก ระบบเช่ือมต่อ

องค์ประกอบ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคมุ 

รีจิสเตอร์ หน่วยค านวณทางคณิตศาสตรแ์ละตรรกะ 

สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลหลายชุด ประสิทธิ

ของคอมพ ิ ว เตอร์  และ เทคโนโลย ีควอนตัม

คอมพิวเตอร์ 

 Introduction and evolution of 

computer system, digital logic, data 

representation, assembly language 

structure, memory, input/output system, 

system bus, central processing unit, control 

unit, arithmetic logic unit, register, multiple 

processors architecture, computer 

performance and Quantum Computer 

technology 

1.ปรับรหสั

รายวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

4111140 ระบบปฏิบัติการ         3(2-2-5) 

 Operation Systems 

 ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาท

หน้าที่ หลักการท างานและส่วนประกอบของ

ระบบปฏิบัติการ การท างานแบบโปรแกรมเดียว

141111006 ระบบปฏิบัติการ            3(2-2-5)  

            Operation Systems  

 ภาพรวมระบบคอมพิวเตอร์  หลักการ

พ ื ้ นฐานระบบปฏ ิบ ั ต ิ ก าร  การท  า งานของ

กระบวนการ การท างานของกระบวนการงานย่อย 

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา 

2. ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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และหลายโปรแกรม การจัดล าดับเวลางานและ

การปฏิบัติงาน วิธีการจัดการหน่วยประมวลผล 

หน่วยความจ า แฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์ และการ

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

 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 

การสลับกระบวนการ การท างานแบบสอดประสาน 

การจัดการหน่วยความจ า การจัดการระบบแฟ้ม 

การจัดการระบบรับเข้า/ส่งออก 

             Computer system overview, 

introduction to operating system, process 

concept, multithread programming, process 

scheduling, synchronization, memory 

management, file system management, 

input/output system management  

 

4111471  ธุรกิจดิจิทัล                3(2-2-5) 

         Digital Business 

          แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โมเดลการ

ทำธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์และวิธีวิเคราะหธ์ุรกิจ

ออนไลน์ การทำระบบสารสนเทศเพื ่อธุรกิจ

ออไลน์ทั้งด้านหน้าร้าน (Front end) และหลัง

ร ้าน (Back end) การเช ื ่อมโยงก ับระบบที่

เกี่ยวข้อง คือ ระบบการชำระเงิน ระบบขนส่ง 

การทำการตลาดของธุรกิจออนไลน์เพื่อให้เป็นที่

รู ้จัก การประเมินผลสำเร็จของธุรกิจออนไลน์

รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

          Concept of digital startup, model 

of e-business, strategies and anlysis of  

e-business, information system for  

e-business including front end and back 

end, connecting to other relevant systems 

including payment, logistic, marketing, 

acheivment assessment, and law           

2) เฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

141113020 นวัตกรรมธรุกจิดิจทัิล     3(2-2-5) 

            Innovative Digital Business  

          แนวค ิดเก ี ่ยวก ับธ ุรก ิจด ิจ ิทัล 

โมเดลการทำธ ุรก ิจออนไลน ์ กลย ุทธ ์และว ิธี

วิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ การทำระบบสารสนเทศ

เพื่อธุรกิจออไลน์ท้ังด้านหน้าร้าน และหลังร้าน การ

เชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง คือ ระบบการชำระ

เง ิน ระบบขนส ่ง การทำการตลาดของธ ุรกิจ

ออนไลน์เพื่อให้เป็นที่รู ้จัก การประเมินผลสำเร็จ

ของธุรกิจออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

          Concept of digital startup, model of 

e-business, strategies and anlysis of e-

business, information system for e-business 

including front end and back end, 

connecting to other relevant systems 

including payment, logistic, marketing, 

acheivment assessment, and law  

1. ปรับปรุงรหสั 

ช่ือวิชาและ

หน่วยกิต 
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ไม่มี 141113025 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับการ

ประมวลผลภาพ                            3(2-2-5) 

               Artificial Intelligence for Image 

Processing  

         ความส าคัญของปัญญาประดิษฐ์ในการ
ประมวลผลภาพและการประย ุกต ์  หล ักการ
เครือข่ายเส้นประสาทเทียม การจัดแบ่งชั ้น การ
กรองภาพ การจัดท าแผนผังลักษณะเด่น การรวม
ชั ้น สถาปัตยกรรมของ Convolutional Neural 
Network (CNN) รูปแบบการสอนให้เรียนรู้ การจัด
กลุ่มวัตถุ การเจาะจงต าแหน่งวัตถุ การตรวจหา
วัตถุ การแบ่งส่วนวัตถุ 
         Introduction of artificial intelligence 
for image processing and application, 
Introduction of neural network, 
convolutional layers, filters, feature maps, 
pooling layers, CNN architecture, pretrained 
models, object classification, object 
localization, object detection, object 
segmentation 

วิชาใหม่ 

4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      3(2-2-5) 

             Multimedia Technology 

      ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของข้อมูลสื่อ

ประสม ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิต

ข้อมูลสื ่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อ

ประสม การส่งผ่านข้อมูลสื ่อประสม รูปแบบ

ไฟล์สื ่อประสม อุปกรณ์จัดเก็บ การน าเสนอ

ข้อมูลสื่อประสมและการประยุกต์ 

Hardware and software 

components of multimedia, types of 

141114028 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย       3(2-2-5) 

          Multimedia Technology 

          ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของขอ้มูลสื่อประสม 

ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื่อ

ประสม การประมวลผลข้อมูลสื ่อประสม การ

ส่งผ่านข้อมูลสื ่อประสม รูปแบบไฟล์สื ่อประสม 

อุปกรณ์จัดเก็บการน าเสนอข้อมูลสื ่อประสมและ

การประยุกต์ 

           Hardware and software components 

of multimedia, types of multimedia data, 

1. ปรับปรุงรหสั 

ช่ือวิชาและ

หน่วยกิต 
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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 

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 

ไม่มี 141114029 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยี
บล็อกเชน                                   3(2-2-5) 
                Cryptography and Blockchain 
Technology  
               พื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ วิทยาการ
เข้ารหัสแบบบล็อค วิทยาการเข้ารหัสแบบกระแส
ข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับแบบสมมาตรและ
อสมมาตร ฟังก์ชันแฮช รหัสพิสูจน์ตัวจริงข้อความ 
การพิสูจน์ตัวจริง การควบคุมการอนุญาตให้เข้าใช้
ระบบ ลายเซ็นดิจิทัล การสร้างและกระจายเซสชัน
คีย์ แอพพลิเคชันของวิทยาการเข้ารหัสลับ การ
ท างานของบล็อกเชน การน าบล็อกเชนไปใช้ การ
สร้างบล็อกเชน 
               Introduction to cryptography 
block cipher stream cipher symmetricand 
asymmetric cryptography hash functions 
message authentication code 
authentication access control digital 
signature session key generation and 
distribution applications of cryptography 
Blockchain function Blockchain applications 
Blockchain implementation 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 141114030 ผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์ 

                                               3(2-2-5) 

             Entrepreneur in Computers 

   แนวค ิดการบร ิหารจ ัดการ หน ้าที่  

ประเภทของธ ุรก ิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คุณลักษณะและทักษะ ส าหรับผู้ประกอบการ การ

พัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ

ปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ 

ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและ

การ โฆษณาออนไลน ์  ระบบความปลอดภัย 

กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 

       Concept of management, function, 

types of Small and Medium 

Enterprises,features and skills of 

entrepreneurs, development and 

assessment of entrepreneur 

shipopportunities, success and failure 

factors.Digital business system, online 

marketing and public advertising, 

securitysystem, law and ethics of 

entrepreneurs  

วิชาใหม่ 



156 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

4111355 การท าเหมืองข้อมูล      3(2-2-5) 

 Data Mining                

 ศ ึกษาหล ักการพื ้นฐานการท า

เหมืองข้อมูล การใช้ครื่องมือเรียนรู้ และสถิติ

ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การแสดงความรู้

จากการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ 

ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การตรวจสอบการ

เรียนรู้จากข้อมูล การตัดสินใจแบบต้นไม้ การ

แยกข้อมูล ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอ

ตทริบิวต์ของข้อมูล การท าเหมืองข้อมูลบนอิน

เทอรเน็ต การประยุกต์การท าเหมืองข้อมูล  

 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 of data mining 

141114031 การท าเหมืองเว็บและการวิเคราะห์

ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย                   3(2-2-5) 

                Web Mining and Social Media 

Data Analysis  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล การสกัดข้อมูล 

การทำเหมืองข้อม ูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ

นำเสนอด้วยภาพจากเว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ 

บล็อก กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคม

ออนไลน์ 

              Data collection, data extraction, 

data mining, data analytics, data 

visualization,  from website, social media, 

blog,  case studies in social media analytics

  

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา และชื่อวิชา 

2. ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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4111470   ห ั วข ้ อพ ิ เ ศษทางว ิ ทยาการ

คอมพิวเตอร์                            3(2-2-5)  

           Special Topics in Computer 

Science 

 ศึกษาในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่

ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุ

ในภาคการศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียน

ซ้ำได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม 

 Study cutting edge or advanced 

topics in computer science. detail and course 

outline of the topics are to be announced in 

the academic term that this subject is carried 

out, the subject can be repeatedly registered 

if the topics are different 

141114032 หัวขอ้พิเศษทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล        3(2-2-5) 

         Special Topics in Computer 

Science and Digital Technology  

          หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็น

วิชาขั ้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค

การศึกษาท่ีเปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ ้าไดก้็

ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ท่ีต่างจากเดิม 

          Advanced topics in computer 

science. detail and course outline of the 

topics are to be announced in the academic 

term that this subject is carried out, the 

subject can be repeatedly registered if the 

topics are different 

1. ปรับปรุงรหสั 

ช่ือวิชาและ

หน่วยกิต 
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ไม่มี 141114033 ความมั่นคงของซอฟต์แวร์3(2-2-5) 

                Software Security 

                 แนวค ิ ด และ โม เ ดลกา รพ ัฒนา

ซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย ศึกษาวิธีการวิเคราะห์

และออกแบบระบบซอฟต์แวร ์อย ่างปลอดภัย 

ขั้นตอนการทดสอบระบบ การสร้างความตระหนัก

ถึงความปลอดภัยในการใช้งานซอฟต์แวร์ ศึกษาถึง

ชองโหว่ ภัยคุกคาม และการโจมตีที่เกิดขึ้นตอ่ระบบ 

รวมถึงการควบคุมการเข้าถึง การก าหนดสิทธิ์ของ

ผู้ใช้งาน การยืนยันตัวตนผู้เข้าใช้ การรักษาความลบั

ของข้อมูล การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ 

Web Application เเละ ระบบฐานข้อมูล 

                Concepts and secure software 

development Model secure software 

analysis and design software testing; security 

awareness in software operation risks and 

security assessment in Web application and 

database systems 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 341114034 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
                                    3(0-6-3) 
              Web Application Development 
              พื ้นที ่การเขียนโปรเเกรม HTML CSS 
Javascript JQuery PHP การเชื ่อมต่อฐานข้อมูล 
การออกเเบบ Responsive web หลักการออก
เเบบ frontend backend การประยุกต์ใช้กับ API 
ต่างๆ  เเละเลือกใช้ Framework ที่เหมาะสม  
           Principle of programming of HTML 
CSS Javascript JQuery PHP , Programming a 
connection to a database, Responsive web 
design,Frontend backend design principles, 

วิชาใหม่ 
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Applications with various APIs and choosing 
the right framework 

ไม่มี 341114035 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่                   3(0-6-3) 

           Application Development for 

Mobile Devices 

            สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและ

ข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่

ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์

เคล ื ่อนที่  หล ักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคล ื ่อนที่  ส ่วนต ิดต ่อระบบส  าหร ับโปรแกรม

ประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึก

ข้อมูล การติดต่อกับผู ้ใช้ การสื ่อสารกับระบบ

ภายนอกการเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การ

จ าลองการท างานเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบ

คอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

           Hardware architecture mobile 

device features and limitations Tools and 

languages for developing mobile 

applications Mobile Program Principles 

System interface for applications Memory 

usage and data storage user interface 

Communication with external systems 

Linking with computer systems. Simulations 

for testing and editing on computer systems. 

Mobile application builder Practice 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 341114036 การพัฒนาเว็บฟูลสแตก 3(0-6-3) 

                Full-Stack Development 

                การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบทั้งหน้า

บ้าน และหลังบ้าน ถือเป็นความเชี่ยวชาญที่ลงตัว

ของทั้งสองรูปแบบ โดยสามารถน าไปใช้กับ web 

stack , mobile stack , หรือ native application 

stack แอปพลิเคชันดั้งเดิม เช่น โปรแกรมซอฟแวร์

ส าหรับอุปกรณ์เฉพาะ  

เป็นต้น 

                The full development of both 

the front End development and the back 

End development is the perfect expertise of 

both styles. It can be applied to the web 

stack, mobile stack, or native application 

stack. Native applications such as software 

programs for specific devices etc 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 341114037 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง                                   3(0-6-3) 

                Developing System on 

Internet of Things 

           องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

หลักการอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ การออกแบบ

ต้นแบบ อุปกรณ์ฝังตัว องค์ประกอบการท างาน

ออนไลน์  สถาป ัตยกรรมไคลแอนท์ -เซ ิฟเวอร์  

สถาปัตยกรรมเพียร์ทูเพียร์  การเขียนโค้ดฝังตัว 

เทคนิคการประหยัดพลังงาน 

           Component of Internet of Things 

internet concepts interfacing; prototype 

design embedded devices online 

component client-server architecture peer-

to-peer architecture embedded coding 

power saving techniques 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 341114038 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ส าหรับองค์กร                             3(0-6-3) 

               Big Data Analytics for 

Enterprise 

          หลักการของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การ

เเปลงข้อมูล การน าเข้าข้อมูลจากเเหล่งต่างๆ การ

สร้างเเละเเก้ไขความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้าง

รายงาน การน าเสนอ เเละการเผยเเพร่รายงาน  

          concept of  Business analysis, 

Transformation Data , import data from 

multiple sources , Creating and Editing Data 

Relationships ,Creating dashboard with 

Visualization and  publish report 

วิชาใหม่ 
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ไม่มี 341114039  การบริหารจัดการเครือข่ายส าหรับ

องค์กร                                     3(0-6-3) 

                 Network Management for 

Enterprise 

          การออกแบบระบบเครือข่าย การวิเคราะห์

ปัญหาเครือข่าย การท าการของระบบ QOS การ

ควบคุมทิศทางของข้อมูล การดูแลตรวจสอบและ

การบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 

            Network design network problem 

analysis The operation of the QOS system 

controls the direction of the data. Network 

supervision and maintenance 

วิชาใหม่ 

4111243 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
       Database Management Systems 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111138 ระบบ
ฐานข้อมูล 
Pre-requisite : 4111138 Database 
Systems 

 ระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้าง 
และส่วนประกอบ ฐานข้อมูลระดับ กายภาพ 
กลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูล การประมวล
ค าถาม การประมวลกลุ่มค าสั ่ง การคืนสภาพ
ข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ 

 Database management systems, 
database structure and physical level of 
components of databases, accessing 
mechanisms, question processing, 
command processing, data restoring, 
information sharing, distributed database 
systems, and object-oriented database 

ไม่มี 

 
 
 

  

ปรับออก 
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4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 

คอมพิวเตอร์             3(2-2-5) 

Human-Computer Interaction 

 หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการ

รับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการ

ใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที ่มีมนุษย์เป็น

ศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อ

ผู ้ใช้ที ่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ 

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับ

การใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุน          ผู้บกพร่อง

ในการรับรู ้ การฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

 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 a human-centred 

system, guidelines for evaluation, 

development of an effective user 

interfaces, standards of usability, 

technologies of equipment and systems 

associated with human’s usage, supports 

for disable, practical training and testing, 

and design user interface between 

devices and software 

ไม่มี น าไปรวมกับ

วิชาการ

ออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต ์
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4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  2(0-6-0) 

             Computer Project 2 

  วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111357  
  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 
 พัฒนางานตามโครงงานที่ได้รับการ
อนุมัติในโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ท า
การติดตั้ง ทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
ของงาน ท าการเข ียนรายงานและน าเสนอ
โครงงานท่ีสมบรูณ์ 
 Developing works according the 
proposed project approved in Computer 
Project 1; installing, testing and 
evaluating the work, writing and 
presenting the complete project 

ไม่มี ปรับออกโดย

น าไปรวมกับ

โครงงานทาง

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

4111134 ขั้นตอนวิธี                3(2-2-5) 

            Algorithms 

 หลักการของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของ

ภาวะการค านวณ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียน

ผังงานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม กลยุทธ์

ของขั ้นตอนวิธ ีในการค้นหาและเรียงล  าดับ 

ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และการเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

 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 

ไม่มี ปรับออกโดยน า

ค าอธิบายไป

รวมกับวิชา

โครงสร้างข้อมูล

และขั้นตอนวิธ ี
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4111248 ปฏิบัติการทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์             1(0-2-1) 

         Practicing of Computer Science 

 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะตามกิจกรรมที่ก าหนด 

 Practicing and operating in 

computer science, skill improvement 

based on assigned activities 

ไม่มี ปรับออก 

4111350 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย            

3(2-2-5) 

             Contemporary Programming                

 เทคน ิคหร ือร ูปแบบการเข ียน

โปรแกรมร่วมสมัย และการเขียนโปรแกรม

ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้เฟรมเวิร์กใน

การพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ 

 Techniques or platforms of 

contemporary programming, programing 

for mobile devices, using framework for 

system or software development 

ไม่มี ปรับออก 
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4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย    

                                           3(2-2-5)          

             Wireless Communication  

 Technology 

 หลักการพื้นฐานการสื่อสารไร้สาย 

ความถ ี ่และช ่วงความถ ี ่  ค ุณล ักษณะของ

ช่องสัญญาณ สายอากาศและการส่งสัญญาณ

ของคลื่นวิทยุ การเข้าใช้ช่องสัญญาณ ระบบ

เซลลูลาร์ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ระบบ

เคร ือข ่ายไร ้สายแบบอุปกรณ์ต ่ออ ุปกรณ์  

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โปรโตคอล ความ

ปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เคร ื ่องม ือและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

 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 

ไม่มี ปรับออก 

4111352 ความปลอดภัยข้อมูลและ

เครือข่าย                                3(2-2-5) 

 Information and Network 

Security ภัยคุกคามจากไซเบอร์ การเข้าและ

ถอดรหัสแบบสมมาตร การเข้าและถอดรหัส

แบบอสมมาตร แฮชและเมสเสจไดเจส ขั้นตอนวิธี

ส าหรับแลกเปลี่ยนกุญแจ การควบคุมการเข้าถึง

ไม่มี ปรับออก 
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ด้วยการพิสูจน์สิทธิ์และให้สิทธิ์ ความปลอดภัย

อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IPSec) สื ่อสารในช้ัน

ความปลอดภัย (SSL) ไฟล์วอลล์ การป้องกันผู้บุก

ร ุก ความปลอดภ ัยโปรแกรมประย ุกต ์บน

อินเทอร์เน็ต การใช้เครื ่องมือตรวจสอบและ

รักษาความปลอดภัย 

 Cyber threats, symmetric and 

asymmetric crypto, hash and message 

digest, public key algorithms, access 

control by authentication and 

authorisation, internet protocol security 

(IPSec), security socket layer (SSL), 

firewall, intrusion prevention, security of 

application on Internet, tools for security 

4111356 ปัญญาประดิษฐ์          3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence 

 แนวความคิดเบื ้องต ้นเก ี ่ยวกับ

ปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการ

แก้ป ัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่าง ๆ 

ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาค าตอบ

และการวางแผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหา

ขั้นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่าง

การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การปฏิบัติ การ

เกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎี

และการควบคุมหุ่นยนต์ 

 Basic concept of Artificial 

Intelligence, basic artificial intelligence 

problems and solutions, basis of 

reasoning, finding answers and planning, 

ไม่มี ปรับออก 
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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 

4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษา

ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5) 

           Internet Service System 

administration and Maintenance 

 องค ์ ป ร ะกอบกา ร ให ้ บ ร ิ ก า ร

อินเทอร์เน็ต โครงสร้างเว็บและสถาปัตยกรรม

อินเทอร์เน็ต  การท างานของแม่ข่ายประเภท

ต่าง ๆ การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ 

การติดตั้งและปรับแต่งการให้บริการเครื่องแม่

ข ่าย โปรแกรมประย ุกต ์ส  าหร ับด ูแลและ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในเครือข่าย การให้บริการ

และบทบาทเครื่องแม่ข่าย ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแล

และบ  า ร ุ ง ร ั กษาระบบ  การ ให ้ บร ิ ก าร

อินเทอร์เน็ต เช่น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง 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 

ไม่มี ปรับออก 



169 
 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

roles of servers, administrative operation 

and maintenance such as configuration, 

problem solving based on any situations 

4111261 การจัดการระบบปฏิบัติการ                 

                                          3(2-2-5) 

             Operation Systems 

Management 

       หลักการจัดการระบบปฏิบัติการ 

การตั้งค่าส าหรับระบบปฏิบัติการ เช่น การตั้ง

ค ่าการใช ้งาน การต ั ้ งค ่าระบบปฏิบ ัต ิการ

เคร ือข ่ายย ูน ิกส ์  ระบบร ักษาความม ั ่นคง 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ ที่อ านวยความ

สะดวกส าหรับการท างานกับระบบปฏิบัติการ 

และ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 

 Principle of the operating 

system management, the settings for 

operating system such as usage setting, 

setting up unix network operating system, 

security systems, various software utilities 

for working with operating system, and 

application installation 

ไม่มี ปรับออก 

4111364 การวิเคราะห์และออกแบบ 

เชิงวัตถุ                                  3(2-2-5) 

            Object Oriented Analysis and 

Design 

 แนวคิดพื้นฐานของจ าลองเชิงอ็อบ

เจกต์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบ

เจกต์ การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาเชิงอ็อบเจกต์

ในปัญหาลักษณะต่าง ๆ ความซับซ้อนของ

ไม่มี ปรับออก 
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ซอฟต์แวร์ ส ัญลักษณ์ส าหรับการออกแบบ 

เช ิ งอ ็อบเจกต ์  ส ัญล ักษณ ์ของย ู เอ ็มแอล 

กระบวนการพ ัฒนา ประเด ็น เช ิ งปฏ ิบ ัติ   

การประยุกต์ใช้ 

 Basic concepts of object oriented 

modelling, the principle of the object-

oriented analysis and design, applying 

object-oriented methods to develop and 

address any software issue, software 

complexity, symbols for object-oriented 

designing, UML symbols, develop processes, 

practical issues, and applications 

4111367 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย                 

                                          3(2-2-5) 

  Wireless Sensor Networks 

 ร ู ้ โครงสร ้างพ ื ้นฐานเคร ือข ่าย

เซ ็นเซอร ์ ไร ้สาย ค ุณล ักษณะและป ัญหา 

โปรโตคอลที ่เกี ่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น  

 Structure of wireless sensor 

networks, features and challenges, 

protocols, learning how to apply the 

wireless sensor networks for societies 

ไม่มี ปรับออก 
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4111468 การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่           

                                           3(2-2-5) 

 Big Data Analytics 

 แนวคิดหลักและการประยุกต์ใช้

ข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มพื้นฐาน โมเดล

ข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ อัลกอรึทึมในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นเกี่ยวกับการแสดงภาพ

และการเคล ื ่อนย ้ายของข ้อม ูลขนาดใหญ่ 

งานวิจัยและการพัฒนาของการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ร่วมสมัย 

 Principle and application of 

big data, fundamental framework, data 

model and storage, analysis algorithm, 

image illustration, data movment, relavant 

research and implementation of big data 

analysis 

ไม่มี ปรับออก 

4111469 การประมวลผลคลาวด์   3(2-2-5) 

              Cloud Computing 

 ความหมาย ประเภท คุณลักษณะ

ของคลาวด์ การประยุกต์และบริการบนคลาวด์ 

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ต่อ

ธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ โครงสร้างพื ้นฐานของ

คลาวด์ การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บ

ข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการบริหาร

จัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ทั้งในมุมของ

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภยั 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์งานคลาวด์ 

 Meaning, types and 

characteristics of cloud computing, 

ไม่มี ปรับออก 
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applications and services, benefit upon 

e-business, structres of cloud, 

computing, data storage, design and 

maintenance, user and provider points of 

view, security, implementation of 

software on cloud 

4111372  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และสหกจิศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์       

                                      1(90 ชั่วโมง) 

    Preparation for Professional 

Experience  and Cooperative 

Education in Computer Science 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ

ผู ้เร ียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และ

การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

ด้านคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรม

ตามที่ก าหนด 

          Activities to prepare the students 

in prior professional experiences, 

including learning skill, professional skill and 

improving characteristics for computer 

professionals, and students must pass 

assigned activities 

141114040 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และสหกจิศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีดิจิทัล                            1(0-2-1) 

                 Preparation for Professional 

Experience  and Cooperative Education in 

Computer Science and Digital 

Technology 

          จัดกิจกรรมเพื ่อเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในทักษะ

ด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และการพัฒนา

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

โดยผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรมตามที่ก าหนด 

          Activities to prepare the students in 

prior professional experiences, including 

learning skill, professional skill and 

improving characteristics for computer 

professionals, and students must pass 

assigned activities 

1. ปรับปรุงรหสั 

ช่ือวิชาและ

หน่วยกิต 
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4111473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์          3(270 ชั่วโมง) 

 Professional Experience in 

Computer Science 

                   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4111372  

               การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและ

เอกชนเพื ่อน าความรู ้ความสามารถที ่ได้จาก

การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 Professional experience in 

computer science in state agencies or 

private organizations, to apply abilities 

and knowledges studied throughout the 

course effectively 

141114041 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล   

                                                 5(450) 

          Professional Experience in 

Computer Science and Digital 

Technology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 141114040 การเตรียม
ฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพและสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Pre-requisite : 141114040 Preparation for 

Professional Experience  and Cooperative 

Education in Computer Science and Digital 

Technology 

 ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ งานแบบม ีส ่วนร ่ วมด ้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและ

เอกชนเพ ื ่อน  าความร ู ้ความสามารถที ่ ได ้จาก

การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

          Professional experience in computer 

science in state agencies or private 

organizations, to apply abilities and 

knowledges studied throughout the course 

effectively  

1. ปรับปรุงรหสั

วิชา และชื่อวิชา 

2. ปรับปรุง

หน่วยกิต 
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4111474 ส ห ก ิ จ ศ ึ ก ษ า ว ิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์                6(600 ชั่วโมง) 
               Cooperative Education in 
Computer Science 
                ฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติ
หน ้ า ท ี ่ เ ส ม ื อน เป ็ นพน ั ก ง านของสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและ
ก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจนซึ่งต้องเป็นงานเฉพาะ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาต้องใช้
ความรู ้ความสามารถได้จากการศึกษาตลอด
หลักสูตร เพี ่อปฏิบัติงานและแก้ปัญหาของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตลอดการ
ฝ ึกงานนักศึกษาต้องท าบันทึกการท างาน
ประจ าวัน 
 Professional operation in 
computer science in a state agency or 
private organisation at least 16 weeks, the 
students take full responsibility and work as 
employee in the organisation, they must 
have specific jobs with regard to 
computer science and must apply 
abilities and knowledges studied 
throughout the course in order to 
operate and address problems 
effectively, the students are required to 
record their daily work 

141114042 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีดิจิทัล                        6(600) 

          Cooperative Education in Computer 

Science and Digital Technology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 141114040 การเตรียม
ฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพและสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
Pre-requisite : 141114040 Preparation for 
Professional Experience  and Cooperative 
Education in Computer Science and Digital 
Technology 
 ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่
เสม ือนเป ็นพน ักงานของสถานประกอบการ 
นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและก าหนดหน้าที่
อย่างชัดเจนซึ่งต้องเป็นงานเฉพาะด้านวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร ์  โดยน ักศ ึ กษาต ้อง ใช ้ ความรู้
ความสามารถได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร เพี่อ
ปฏ ิบ ัต ิ งานและแก ้ป ัญหาขององค ์กรอย ่างมี
ประสิทธิภาพ และตลอดการฝึกงานนักศึกษาต้อง
ท าบันทึกการท างานประจ าวัน 
             Professional operation in computer 
science in a state agency or private organisation 
at least 16 weeks, the students take full 
responsibility and work as employee in the 
organisation, they must have specific jobs with 
regard to computer science and must apply 
abilities and knowledges studied throughout 
the course in order to operate and address 
problems effectively, the students are required 
to record their daily work 

1. ปรับปรุงรหสั

และช่ือวิชา 
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8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย

กิต 

       ให ้น ักศ ึกษาเล ือกเร ียนว ิชาใด ๆ ใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่

ซ ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น

รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไมน่ับหน่วยกิตรวม

ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

       ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ ้ากับรายวิชา

ที ่ เคยเร ียนมาแล้ว และต้องไม ่เป ็นรายวิชาที่

ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

เหมือนเดมิ 
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รายวิชาใช้แทนกัน 
ลำดับ

ที ่
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1  4111133 แคลคูลสัและ

เรขาคณิตวิเคราะห์   
3(3-0-6) 141111001 แคลคูลสัสำหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

3(2-2-5) 

2  4111136 คณิตศาสตร์ดสิครตี
สำหรับคอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 141111005 คณิตศาสตร์ดสิครตี
สำหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

3(2-2-5) 

3  4111353 สถิติเพื่อการวิจยั
ด้านคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 141113021 สถิติเพื่อการวิจยัทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

3(2-2-5) 

4  4111246 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5)   141112011 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

5  4111351 สัมมนาทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

1(0-2-1) 141113022 สัมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1(0-2-1) 

6  4111138 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 141111007 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
7  4111244 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
3(2-2-5) 141112011 การเขียนโปรแกรม

เชิงวัถตุ 
3(2-2-5) 

8  4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 141113018 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
9  4111350 การเขียนโปรแกรม

ร่วมสมัย 
3(2-2-5) 141112011 การเขียนโปรแกรม

เชิงวัถตุ 
3(2-2-5) 

10  4111355 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 141114031 การทำเหมืองเว็บและ
การวิเคราะห์ข้อมลูจาก
โซเชียลมีเดยี 

3(2-2-5) 

11  4111140 ระบบปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 141111006 ระบบปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 
12  4111242 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 141111004 โครงสร้างข้อมูลและ

อัลกอริทึม 
3(2-2-5) 

13  4111245 การสื่อสารข้อมลู
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 141112012 การสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 
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ลำดับ
ที ่
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

14  4111352 ความปลอดภัย
ข้อมูลและเครือข่าย 

3(2-2-5)   141112013 การบริหารจัดการ
เครือข่าย 

3(2-2-5) 

15  4111459 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5)   141113017 การประมวลผลภาพ
เบื้องต้น 

3(2-2-5) 

16  4111135 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 141111002 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 

17  4111260 การบริหารและการ
บำรุงรักษาระบบ
การให้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

3(2-2-5) 141112013 การบริหารจัดการ
เครือข่ายสำหรับองค์กร 

3(2-2-5) 

18  4111262 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 141114028 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 
19  4111263 การออกแบบและ

พัฒนางานบนเว็บ 
3(2-2-5)   141111008 การออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต ์
3(2-2-5) 

20  4111365 การจัดการเครือข่าย 3(2-2-5)   141112013 การบริหารจัดการ
เครือข่าย 

3(2-2-5) 

21  4111366 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5) 141113019 อินเทอร์เน็ตสำหรับ
สรรพสิ่ง 

3(2-2-5) 

22  4111469 การประมวลผล
คลาวด ์

3(2-2-5)   141113023 ปัญญาประดิษฐส์ำหรบั
การประมวลผลคลาวด ์

3(2-2-5) 

23  4111470 หัวข้อพิเศษทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

3(3-0-6)   141114032 หัวข้อพิเศษทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

3(2-2-5) 

24  4111471 ธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 141113020 นวัตกรรมธรุกิจดจิิทัล 3(2-2-5) 
25  4111372 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการ 

1(90 
ช่ัวโมง) 

141114040 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทลั 

1(0-2-1) 

26  4111474 สหกิจศึกษา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

6(600 
ช่ัวโมง) 

141114042 สหกิจศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

6(600) 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5231/2564   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความต้องการจำเป็นและปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5231/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2564 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  
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ภาคผนวก ช 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 
1) รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 Technologo Digital -> Digital 

technology 
แก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็น Bachelor of 
Science Program in Computer Science and 
Digital Technology  

2 ติดตรม -> ติดตาม แก้ไขค าผิด 
3 กล ุ่มกล ุ่ม -> กล ุ่ม แก้ไขค าผิด 

4 embedded -> Embedded แก้ไขค าผิด 
5 เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ -> การเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุ 
แก้ไขค าผิด 

6 Why not use แคลคุลัส in the course 
1411111 Calculus for Computer 
Science,  
  Also in Page 17. 
  The name does not match the one in 
page 36, which uses Calculus and 
Analytic  
  Geometry. 

แก้ไขรายวิชา 141111001 เป็นแคลคูลัสส าหรับ
ว ิทยาการคอมพ ิวเตอร ์และเทคโนโลย ีด ิจ ิทัล 
(Calculus for Computer Science and Digital 
Technology) 

7 Thai name of Statistics for Research in 
Computer does not match 

แก้ไขรายวิชา 141113021 เป็นสถิติเพื่อการวิจัย
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Statistics in Computer Science and Digital 
Technology) 

8 Thai name of 'Network system 
administration' should be 'การบริหาร
จัดการระบบเครือข่าย' 
because the contents relate not only 
to the network but the networ services  
involved. 

แก้ไขรายวิชา 141112013 เป็นการบริหารจัดการ
เครือข่าย (Network Administration) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
9 AI for cybersecurity should be งาน

ประยุกต์ not system infrastructure 
ย้ายวิชา 141113024 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับความ
ปลอดภ ั ย ไ ซ เ บ อร์  (Artificial Intelligence for 
Cyber Security) ไว ้ ในกล ุ ่มเทคโนโลย ีเพ ื ่องาน
ประยุกต ์ 
 

10 Web design and development and 
Mobile app developement should be 
งานประยุกต์ 

จัดรายวิชา 141111008 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ (Web Design and Development) และ
141112014 การพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคล ื ่อนที่  (Mobile Application Development) 
อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ซึ่ง
เป็นด้านเน้นของวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

11 Enterpreneurs in Computer Business ? แก้ไขชื่อวิชา 141114030 เป็น ผู้ประกอบการทาง
คอมพิวเตอร์ (Entrepreneurs in Computers) 

12 The currilumn should have one basic 
AI course that covers 
both fundamental and applications like 
security and others ?. 

ทฤษฎีของปัญญาประดิษฐ์จ าเป็นต้องสอนเฉพาะที่
เกี ่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ และเน้นให้นักศึกษามี
ทักษะในการประยุกต์เครื ่องมือทางการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เช่น Deep learning API บน Python 
มาประยุกต์ใช้ 

13 The mapping of each course does not 
need to cover every aspect. 

ได้ปรับเปลี ่ยนการวางจ ุดด  าจ ุดขาวให้ตรงเป้า
หมายถึงวิชาแล้ว 

 
2) ผศ.ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 มีการปรับชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

ได้ด ีอย่างไรก็ตาม ขอเสนอให้แก้ไขชื่อ
หลักสูตรภาษาอังกฤษจาก 
Bachelor of Science Program in 
Computer Science and 

แก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็น Bachelor of 
Science Program in Computer Science and 
Digital Technology  
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
Technologo Digital เป็น Bachelor of 
Science Program in 
Computer Science and Digital 
Technology แทน 

2 ควรเพ่ิมกลุ่มอาชีพด้าน Digital Technology 
ลงในส่วน 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร เช่น 

• IoT system Developer 

• Cloud Software Developer 

• Business Intelligence 
Developer 

• AI/Machine Learning 
Engineer 

หลักสูตรใหม่บรรจุรายวิชาที่นักศึกษาสามารถน ามา
ประกอบอาชีพได้ดังนี้ 

• 141112010 เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค 

• 141112014 การพัฒนาแอพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

• 141113019 อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง 

• 141113020 นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 

• 141113023 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการ
ประมวลผลคลาวด์ 

3 ควรแก้ไขชื่อวิชา Statistics for Research in 
Computer เป็น Fundamental Statistics 
for Computer Science เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อวิชาภาษาไทย สถิติเบื้องต้นสาหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

แก้ไขรายวิชา 141113021 เป็นสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Statistics in Computer Science and Digital 
Technology) 

4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ สามารถ
เทียบเคียงได้กับกลุ่มวิชา Digital 
Technology ที่เพ่ิมเข้าไปในชื่อหลักสูตรใหม่ 
ให้มีวิชาปลายเปิดซัก 1 วิชา ที่เกี่ยวกับ 
Recent Digital Technology หรือ 
Emerging Digital Technology ในปัจจุบัน 
เนื่องจากหลักสูตรมีอายุ 5 ปี ณ ปีที่ 4 ถึงปีที่ 
5 บางเทคโนโลยี อาจจะไม่มีการใช้งานอีก
ต่อไป ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆ อื่นๆ อาจจะ

หลักสูตรจัดให้มีวิชาปลายเปิด ให้นักศึกษาเลือก
เรียนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วคือวิชา 
141114032 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
เก ิดข ึ ้นอ ีกมากมาย จ ึงเห ็นควรให ้ม ีว ิชา
ปลายเปิดเพื่อให้หลักสูตรสามารถปรับตัวให้
ทันกับเทคโนโลยีใหม่ที ่ เปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปีนั้นๆ 

5 แก้ไขชื่อวิชา Image Processing เป็น Image 
Processing and Applications ห รื อ 
Artificial Intelligence for Image 
Processing เพื ่อให้น ักศึกษาได ้เร ียนร ู ้การ
ประย ุกต ์ ใช้  Image Processing ควบค ู ่กับ
แนวโน้ม Digital Technology ในปัจจุบัน 
เ ช ่ น  Object Detection, Object 
Recognition, Object Classification  
เป็นต้น 

หลักสูตรมีรายวิชา 141113017 การประมวลผล
ภาพเบื้องต้น เป็นวิชาบังคับซึ่งเป็นไปตาม มคอ .1 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐาน 
นอกจากนี ้หลักสูตรบรรจุรายวิชา 141113025 
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลภาพ ส าหรับ
นักศึกษาที่สนใจเลือกเรียน และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึนในอนาคต 

6 ควรเพ ิ ่มรายว ิชาที่สอดคล้องก ับแนวโน้ม 
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน 

เพิ่มรายวิชาระบบสมองกลผังตัว  ปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับการประมวลผลคลาวด์  ปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับความปลอดภัยไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การท าเหมืองเว็บและการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากโซเซียลมีเดีย 

7 เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ คลาวด์เบื้องต้น เข้าไปใน
คาอธิบายของว ิชา อ ินเทอร ์ เน ็ตส  าหรับ 
สรรพสิ่ง เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพระบบ IoT ที่
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับแนวโน้ม Digital 
Technology ในปัจจุบัน 

ปรับค าอธิบายรายวิชาดังนี้ 
ความหมายและกรอบแนวคิดของอินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง (Internet of Things : IoT) นวัตกรรมและการ
ประยุกต์ใช้งาน การรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ 
การสื่อสารข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การ
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล  
         Meaning and concept of Internet of 
Things (IoT), innovation and applications, 
architecture, collected data from sensors, 
data communication, data storage on cloud, 
data analysis and usage 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
8 วิชาระบบปฏิบัติการมีจุดด ามากกว่าวิชาอ่ืน ซึ่ง

มีธรรมชาติของวิชาคล้ายกัน จึงควรกระจาย
จุดด าให้เหมาะสม และไม่มากเกินไปในแต่ละ
วิชา เพ่ือให้การเขียน มคอ 3 และ 5 ของผู้สอน
แต่ละท่านไม่เป็นภาระหนักจนเกินไป 

ปรับเปลี่ยนและกระจายจุดด าจุดขาวให้เหมาะสม
มากขึ้นแล้ว 

9 แก้ไขรหัสวิชาของวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง 

แก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้อง 

10 แก้ไขรหัสวิชาของวิชาระบบปฏิบัติการให้
ถูกต้อง 

แก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้อง 

11 แก้ไขชื่อหลักสูตรใหม่ โดยเพิ่ม เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต                     

(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล) 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science                    

(Computer Science and Digital Technology) 

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีดิจิทัล) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Science 
and Digital Technology) 

12 ระบุหมายเหตุตามการแก้ไขในรายวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

1. ปรับปรุงรหัสวิชา  
2. ปรับปรุงหน่วยกิต 

13 หัวข้อ 2.2 วิชาเฉพาะด้านขาดจ านวนหน่วยกิต 1. เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
14 แก้ไขชื่อวิชาจาก ระบบสมองกลฝั่งตัว เป็น 

ระบบสมองกลฝังตัว 
แก้ไขทุกจุด 

15 หัวข้อ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่มีจ  านวน 
หน่วยกิต 

แก้ไขหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรี 
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3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ สวัสดิ์นะที 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แก้ไขชื่อวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  ปรับชื่อวิชา 
2 ตรวจสอบผลการเรียนรู้รายวิชาหัวข้อพิเศษทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
แก้ไขจุดดำจุดขาว 

3 เพ่ิมรายวิชาทางผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์ เพ่ิมรายวิชา 
4 ตรวจสอบรายวิชาด้านปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากเป็น

รายวิชาที่ประยุกต์ 
แก้ไขโดยการเพ่ิมคำอธิบาย
รายวิชาในแต่ละรายวิชา 

5 ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของหลักสูตรหรือไม่ 

ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ 

ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แก้ไขผลการเรียนรู้ของรายวิชาเฉพาะด้าน  แก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยใช้

ทฤษฏีของบรูมซ์ 
2 อัตลักษณ์ผู้สำเร็จการศึกษา แก้ไขผลการเรียนรู้ 
3 เขียนสมรรถนะของผู้เรียนให้ชัดเจน แก้ไขในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4 ตรวจสอบจุดดำจุดขาวในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ไม่

จำเป็นต้องมีเยอะ แต่มีมีครบทุกรายข้อ 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

5 เพ่ิมวิชาการจัดการโครงการ เพ่ิมคำอธิบายในรายวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

6 ตรวจสอบการเขียนปัญหานักศึกษาแรกเข้า ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
7 แก้ไขข้อความกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบซ้ำกัน ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
8 ตรวจสอบคำอธิบายวิชา สถิติเบื้องต้นสำหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

9 ตรวจสอบคำอธิบายวิชาสัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

10 ตรวจสอบการเขียนหลักสูตร การเรียนการสอน และ
ประเมินผู้เรียน 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ตรวจสอบการพิมพ์จำนวนหน่วยกิตของชุดวิชาให้
ตรงกันทุกท่ี  

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา ชุดวิชาที่ 5 การพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งระบุจำนวนหน่วยกิตไม่
ตรงกับเล่มหลักสูตร 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรระบุ 
1(1-2-3) พิจารณาทบทวนว่าจะเป็นรายวิชาบรรยาย
หรือปฏิบัติ หากบรรยายต้องระบุจำนวนชั่วโมงเป็น 
1(1-0-2) หากเป็นปฏิบัติต้องระบุจำนวนชั่วโมงเป็น 
1(0-2-1) 

ปรับปรุงแก้ไขจำนวนชั่วโมงเป็น  
1(0-2-1) 

4. วิชาการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชื่อ
วิชาซ้ำกัน แต่หน่วยกิตและคำอธิบายรายวิชาต่างกัน  

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

5. หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตของชุดวิชาเป็นการปฏิบัติ 
แต่ระบุการจัดการเรียนการสอนในแผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นการบรรยาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวน
ชั่วโมงในหน่วยกิตท่ีกำหนด จึงควรออกแบบชุดวิชาให้
สอดคล้องกับทักษะที่หลักสูตรต้องการ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ข้อ 
8.6 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์  หลักสูตรต้องระบุ
เรื่องดังกล่าวในวัตถุประสงค์และรายวิชาหรือเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชา 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

7. เพ่ิมเติมเนื้อหาเรื่อง Quantum Computing ใน
หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีทันสมัย 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

8. ควรมีรายวิชาให้นักศึกษาทำโครงการ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้จัดทำชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์องค์ความรู้
ต่าง ๆ  

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
9. วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ควรเน้นเรื่องการพัฒนา

มัลติมีเดียระดับสูง และมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ  
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

10. วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรระบุ 5(540) หน่วยกิต ปรับจำนวนชั่วโมง 
5(450) เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เรื่องการกำหนดหน่วยกิต และตามหลักเกณฑ์
ของสหกิจศึกษา หลักสูตรเตรียมนักศึกษาอย่างน้อย
เป็นเวลา 30 ชั่วโมงก่อนการออกฝึกสหกิจศึกษา โดย
หลักสูตรต้องจัดการอบรมเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

11. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อที่ 5 เพิ่มข้อความ 
“สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง” 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

12. พิจารณาทบทวนวิชาโมดูลเนื่องจากหลักสูตรกำหนด
เป็นวิชาเลือก ควรให้นักศึกษาได้เรียนชุดวิชาดังกล่าว 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที ่29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1.  เพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ "สมมรถนะที่ได้ กิจกรรม 
และสื่อการเรียนรู้" ในแผนการจัดการเรียนรู้รายโมดลู/
วิชา 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

2.  ทบทวนการกำหนดจุดดำและจุดขาวในตารางกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา โดยเฉพาะในด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
   - รายวชิา 141113022 สัมมนาทางวิทยาากร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  
   - รายวชิา 141111003  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
   - รายวชิา 141112014 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3.  ตรวจสอบรายละเอียดที่แก้ไขให้เป็นไปตามที่ระบุใน
ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร เช่นรหัสรายวิชาไม่
ตรงกับข้อมูลในเอกสารของหลักสูตร 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

4.  ทบทวนจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาแกน หมวดวิชา
เฉพาะ จำเป็นต้องกำหนดให้เป็นรายวิชาที ่เน้นการ
ปฏิบัติหรือไม่ 

ปรับปรุงจำนวนชั่วโมงรายวิชา ดังนี้ 
- รายว ิชากฏหมายและจร ิยธรรม
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
ทั ้งน ี ้หล ักส ูตรย ังคงกำหนดในบาง
รายวิชาในลักษณะชั่วโมงบรรยายและ
ปฏ ิบ ัติ  (2-2-5) เน ื ่องจากต ้องการ
บ ู รณาการ เน ื ้ อหาก ั บการ เ ข ี ยน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือประยุกต์
เ น ื ้ อ ห า ก ั บ ก า ร ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม
ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์  เ ช ่ น  ร า ย ว ิ ช า 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
- แ ค ล ค ู ล ั ส ส ำ ห ร ั บ ว ิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด ิจ ิทัล  
- คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  
- สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.  ตรวจสอบและแก้ไขคำอธิบายรายวิชา การพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน เนื่องจากไม่สอดคล้องในเอกสารหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้รายโมดูล/วิชาไม่ตรงกัน 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

6.  แก้ไขการเขียนผลการเรียนรู้ 5 ด้านในแผนการจัดการ
เรียนรู ้รายโมดูล/วิชาของแต่ละชุดวิชาให้มีลักษณะ
เดียวกันและครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

7.  ตรวจสอบปี พ.ศ.ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในหน้าคำนำ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
เป็นฉบับล่าสุด 

8.  เพ่ิมเติมรายละเอียดในข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการ
เพ่ือแก้ปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาแรกเข้า 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

9.  เพิ ่มจำนวนชั ่วโมงรายวิชาโครงงานการวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  ในข้อกำหนด
เกี่ยวกับการทำวิจัย ข้อ 5.4 

ปรับปรุงแก้ไข โครงงานการวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
3(0-9-0) 

10.  แก้ไขข้อความในข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

11.  ยกเลิกการกำหนด "รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของ
หลักสูตร" 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

12.  แก้ไขชื่อวิชา  
- รายวิชา 141113021 แก้ไขเป็น "สถิติเพ่ือการวิจัย
สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล" 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
และแก้ไขคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องทางสถิติเพ่ือ
การวิจัย 
- รายวิชา 141112016 แก้ไขเป็น "กฏหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

13.  เพิ ่มเติมรายละเอียดหรือคำสำคัญที ่แสดงถึงความ
ทันสมัยของหลักสูตรต่อกระแสโลกหรือกระแสสังคมใน
ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นใน
การวางแผนหลักสูตร เช่า คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ 
หรือ New S-Curve เป็นต้น 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ญ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     และเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.  ชื่อ – สกุล                        นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                               คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2552 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ อิสมาแอ ล่าเตะเกะ. (2564). การพัฒนารูปแบบบริการผู้สุงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ 

(Day Care) ตามบริบทชายแดนใต้ กรณีศึกษาผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปาะเส้ง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน. 7(1) :  
98-109. 

มูนีเร ๊าะ ผดุง, ศิริช ัย นามบุรี, แพรวศรี เดิมราช และอิสมาแอ ล่าเตะเกะ. (2561). Effects of 
Enhancing ComputationThinking Skillsusing Educational Robotics Activities for 
Secondary Students. Conference on Research Implementation and Education 
of Mathematics and Sciences. 5(1) :613-618. 

6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
  (ไม่มี) 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
มูนีเร๊าะ ผดุง, อิมรอน แวมง, ณฤดี เนตรโสภา, พรรณี แพงทิพย์, อัจฉราพร ยกขุน, แพรวศรี เดิมราช, 

อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, จันทนา มีชัยชนะ และกีรติ วงศ์อัครวินท์. (2564).  การศึกษาผลการ
พัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการ
จัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย
ศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 วันที่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า 
1356-1365). สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, คอสานซะห์ ยีลาบอ และนินาฟีซะห์ หนิจิ. (2564). ระบบควบคุมโรงเรือน
อัตโนมัติ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
ภาคใต้ ครั้งที ่6 วันที่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า 775-782) . สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

อับดุลเลาะ บากา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, อรรถพล  
อดุลยศาสน์. (2563). ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan ZainalAbidin 
(UNIZA). ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั ้งที่ 5 วันที ่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. (หน้า 1561-1572).
นครศรีธรรมราช: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 
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อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, ต่วนฟารีดา โตะกูบาฮา และอาอีมานห์ อาลี. (2562). การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ร้านซักผ้าแบบออนไลน์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 4 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562. (หน้า 1210-1218). กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

อิสมาแอ ล ่าเตะเกะ, อิสมาแอ ก ือจิ , การ ีมะห์  สะด ียาม และอ ับด ุลเลาะ บากา. (2561).   
เรื่องแอพพลิเคชั่นการบันทึกการเข้าชั้นเรียนด้วยบาร์โค๊ด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561. 
(หน้า 163-171). ประจวบคิริขันธ์ : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, คอรีเย๊าะ ยามา และอิบรอเฮง แวนิ. (2561). ระบบการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู ้ด ้านการแพทย์ว ิธีไท. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 3 วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561.  
(หน้า 172-180). ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

อิสมาแอ ล่าเตะเกะ และคณะ. (2561). แอพพลิเคชั่นจันทร์กะพ้อเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้  
ครั้งที่ 3 วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561. (หน้า 154-162). ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 - 
 
7.  ประสบการณ์การสอน 
           7.1  ระดับปริญญาตรี  11  ปี  
 ชื่อวิชา  วิศวกรรมซอฟท์แวร์       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การประมวลผลคลาวด์      3(2-2-5) นก. 



207 
 

 
 

 ชื่อวิชา  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการข้อมูล    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูล       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีไร้สาย        3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ดิจิตอลเบื้องต้น       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทาง  3(2-2-5) นก. 
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    3(0-6-3) นก.  
  
             7.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
 

                                                  (ลงชื่อ)           เจ้าของประวัติ 
(อาจารย์อิสมาแอ  ล่าเตะเกะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.  ชื่อ – สกุล                         นายจีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. สังกัด                                คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2538 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)  
เอกคณิตศาสตร์ โทสถิติ 

2531 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

  (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
ฮูดัยลา วาแม, ซารีนา ยูโซ๊ะ, อรรถพล อดุลยศาสน์ และจีรวุธ มุนินทร์ นพมาศ. (2561). ระบบติดตามมารดา

หลังคลอดโรงพยาบาลบันนังสตา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561. (หน้า 202-208). ยะลา : 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 - 

 
7.  ประสบการณ์การสอน 

7.1  ระดับปริญญาตรี  19  ปี  
ชื่อวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมภาษาซ ี 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล 3(2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา การโปรแกรมขั้นสูง   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-0) นก. 
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 ชื่อวิชา  การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 5(450)   นก. 
            7.2  ระดับปริญญาโท  1  ปี  
 ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) นก. 

 
 

 
                                                  (ลงชื่อ)      เจ้าของประวัติ 
                                                                                         
            

                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      และเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.  ชื่อ – สกุล                          นายอรรถพล อดุลยศาสน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ              อาจารย์ 
4. สังกัด                                 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก University of Surrey 
ประเทศอังกฤษ 

Ph.D. Electrical and Electronic 
Engineering 

2558 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2550 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
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6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ  

 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Sumalee Grodgangunt, Masaowadee Saisaka, Jaruwat Songmuang, Jiraporn Piasinthu and Attapol 

Adulyasas. ( 2021 ) .  Development of Potential in Value-Added Marketing Strategy 
Management and Application for Durian Agro-Community Enterprise in Deep South 
Provinces. ABAC Journal.  41(3) : 174-191 

6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
  (ไม่มี) 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
อับดุลเลาะ บากา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, อรรถพล  

อดุลยศาสน์. (2563). ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan ZainalAbidin 
(UNIZA). ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั ้งที่ 5 วันที ่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 1561-1572).
นครศรีธรรมราช: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

ฮูดัยลา วาแม, ซารีนา ยูโซ๊ะ, อรรถพล อดุลยศาสน์ และจีรวุธ มุนินทร์ นพมาศ . (2561). ระบบติดตามมารดา
หลังคลอดโรงพยาบาลบันนังสตา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561. (หน้า 202-208). ยะลา : 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
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7.  ประสบการณ์การสอน 
             7.1  ระดับปริญญาตรี  11  ปี  

ชื่อวิชา เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ขั้นตอนวิธี 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการ 2 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบแบบกระจาย 3(2-2-0) นก. 

 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1 2(90)   นก. 
             7.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี 
 

(ลงชื่อ)          เจ้าของประวัติ 
                                                        (อาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     และเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.  ชื่อ – สกุล                        นายสุลัยมาน  เภอโส๊ะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

  (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
สุลัยมาน เภอโส๊ะ, อัซมัส แลเมาะ, แวรอฮานี แวหะยี, ฟูไดละห์ดือมอง. (2564). ระบบธุรการชั้นเรียน 

กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 (2021) วันที ่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า.357-366). 
สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

สุลัยมาน เภอโส๊ะ, อารีฟีน ดอกอ, ฟารีดา อามัด. (2564). ระบบติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน
นักศึกษา กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้   
ครั้งที่ 6 (2021) วันที่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า.345-356). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 

อับดุลเลาะ บากา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, อรรถพล  
อดุลยศาสน์. (2563). ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan ZainalAbidin 
(UNIZA). ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั ้งที่ 5 วันที ่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. (หน้า 1561-1572).
นครศรีธรรมราช: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 - 
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 7.  ประสบการณ์การสอน 
             7.1  ระดับปริญญาตรี  8  ปี  

ชื่อวิชา เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีไร้สาย 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การบริหารระบบและการบ ารุงรักษา 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและ 3(2-2-5) นก. 
                               การบริหารความเสี่ยง  
 ชื่อวิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการเครือข่าย  3(2-2-5) นก. 
             7.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                                               เจ้าของประวัติ 
                                                              (อาจารย์สุลัยมาน  เภอโส๊ะ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     และเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ชื่อ – สกุล                         นายอับดุลเลาะ  บากา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 
4. สังกัด                               คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2557 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ 

2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
อับด ุลเลาะ บากา, พิมลพรรณ ล ีลาภ ัทรพันธุ์ , อิสมาแอ ล ่าเตะเกะ, ส ุล ัยมาน เภอโส ๊ะ,  

อรรถพล อดุลยศาสน์. (2563). ระบบสารสนเทศความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหนว่ย
กิตนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan ZainalAbidin 
(UNIZA). ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั ้งที่ 5 วันที ่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. (หน้า 1561-1572).
นครศรีธรรมราช: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

อิสมาแอ ล ่าเตะเกะ, อิสมาแอ ก ือจิ , การ ีมะห์  สะด ียาม และอ ับด ุลเลาะ บากา. (2561).   
เรื่องแอพพลิเคชั่นการบันทึกการเข้าชั้นเรียนด้วยบาร์โค๊ด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561. 
(หน้า 163-171). ประจวบครีขีันธ์ : มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 - 
7. ประสบการณ์การสอน 
             7.1  ระดับปริญญาตรี  7  ปี  

ชื่อวิชา การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีไร้สาย 3(2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีไร้สายและการใช้งาน 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
 7.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
  

 

                                                  (ลงชื่อ)                  เจ้าของประวัติ 
                                                  (อาจารย์อับดุลเลาะ  บากา ) 
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