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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 25501571102957 

ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology) 
   ชื่อย่อ : B.Sc. (Information Technology) 
 

3. วิชาเอก  
ไม่มี  

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3  ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
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5.4  การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 6.3  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/2564 
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

 6.4  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

 6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

 6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.2 นักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
8.3 นักวิเคราะห์ข้อมูล 
8.4 นักพัฒนาเว็บไซต์และโมบาย 
8.5 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
8.6 ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.7 ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 
 

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จ 

มหาวิทยาลัย ป ี

1. นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ 
อาจารย์  
 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2548 
 

2533 
2. นางสาวอัจฉราพร ยกขนุ

อาจารย์ 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ)  
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2561 
 

2548 
 

2544 
3. นายซอและ เกปัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ (วิทยากาคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2556 
 

2540 
4. นางแพรวศรี เดิมราช  

อาจารย์  
 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2547 
 

2538 
5. นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ 
    อาจารย์ 
     

วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2558 
 

2552 
 

2550 

6. นางบญุธิดา จิรรัตนโสภา 
    อาจารย์ 
     

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.ม. (การจัดการระบบ
สารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2562 
 

2541 
 

2539 
 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” โดยมี  ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย  1) ยุทธศาสตร์มั่งคง 2) ยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6)
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม ในรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ความสามารถในการแข่งขัน ได้กำหนดให้มีประเด็นย่อยด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
และการบริการ โดยไประบุในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในแผนที่ 4  อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต โดยกำหนดเป้าหมายให้ม ีการพัฒนาธ ุรก ิจสมัยใหม่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับการตลาด                 
ขีดความสามารถของกิจการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล พัฒนา
ทักษะดิจิทัลอันประกอบด้วยทักษะพื้นฐานการเข้าใจการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทักษะชั้นกลางสำหรับแรงงานในการใช้ดิจิทัลสมัยใหม่ ซ่ึงเป้าหมายของหลักสูตร
จะอยู่ในกลุ่มชั้นกลางนี้ นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มของทักษะชั้นสูงสำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยหลักสูตรจะเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดในการเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
อนาคตต่อไป 

สำหรับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีโครงการ  
“3 เหลี่ยม มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  ประกอบด้วย 3 เมืองหลัก  คือ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ซึ ่งมีการขยายโครงการขนส่ง  
3 จังหวัด ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ โดยมีโครงการในการนำระบบดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การพัฒนา  

ในส่วนของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนที่ทางรัฐบาลได้กำหนดการบริหารพ้ืนที่เป็นกลุ่ม
ภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส นั้น ก็มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ อาทิเช่น การพัฒนาสมาร์ทฟาร์ม การตลาด
ออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
อีกด้วย 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที ่พิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรนั้นได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนและการใช้คอมพิวเตอร์
ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น
สิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยใหม่
มีความเร็วสูงพอที่จะใช้สื่อสารแบบสื่อประสมได้และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่าง 5G หรือ 6G  
ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ ่งจะนำไปสู ่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จำเป็นจะต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ที ่จะช่วยชี ้นำและขับเคลื ่อนให้การเปลี ่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรหมแดน ที่อยู่บนโลกสังคมแห่งดิจิทัล  
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลายในทุกรูปแบบ ทั้งหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการปรับปรุงกฎหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ผู ้สอนและผู้เรียนสามารถปรับเปลี ่ยนได้ตามวิวัฒนาการ  
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตาม
ลักษณะงานด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม
ส่วนรวม รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  

นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจากคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร และจากรายงานผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเรียน การจัดระบบให้คำปรึกษาให้นักศึกษา มีทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ทำงาน มีการจัดรายวิชาเรียนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์มากกว่าการจำ โดยการปฏิบัติจริง
ผ่านโครงงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้น มีการบูรณาการในรายวิชากับพันธกิจอื่นและ
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หรือร่วมมือกับชุมชน โดยจัดให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติรายวิชานอกชั้นเรียน จัดให้มีการเรียน
แบบสหกิจศึกษาสำหรับให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยรองรับตลาดแรงงาน จัดให้มีการทำความตกลง
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มี

สมรรถนะสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่  21 เป็นคลังปัญญาของชุมชน
และท้องถิ่น คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีความรู้ มีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานตาม
สมรรถนะของบัณฑิตเพื่อประโยชน์ของชุมชนและท้องถิ่นผ่านช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 
องค์ความรู้ วัฒนธรรม พฤติกรรม และค่านิยมทั้งในและต่างประเทศ การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเน้นการเป็นผู้รู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเป็นผู้นำและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพโดยบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
ได้ในอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันและตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร จากสื่อ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ในกระแสความนิยมปัจจุบันภายใต้บริบทของสังคม
วัฒนธรรมไทยและสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนฐาน
ของการทำวิจัยและการพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้  การบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์
ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของ
ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิตัลมาช่วยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ ทั ้งด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ระหว่างเครือข่าย รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นคลังปัญญาของ
ชุมชนและท้องถิ่นต่อไปในอนาคต 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ และกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ ่งจัดการเรียน  
การสอนโดยหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด 

 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ
หมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม นำภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร  
หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ การช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงกำหนดให้มีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารและประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการณ์ในท้องถิ ่นแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้งานและพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถเข้าถึง ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม ข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
นำเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระดับประเทศและสากล 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน 
และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีท่ี รายละเอียด 

ชั้นปีที่ 1 - มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
- มีทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์

ชั้นปีที่ 2 - มีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ 
- มีทักษะในการสร้างระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 

ชั้นปีที่ 3 - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้ 
ชั้นปีที่ 4 - มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

- มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 
สกอ. กำหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืน้ฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  

2. ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร  
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ประเมินหลักสูตร จากผู้ใช้บัณฑิต
และนักศึกษา  

2. สำรวจความต้องการเข้าศึกษาตอ่
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู ้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หร ือผ ู ้ใช้
บัณฑิตในวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

1. รายงานผลการ
ประเมินความต้องการ
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.  พ ัฒนาบ ุคลากรด ้านการ
เร ียนการสอนและบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์
จ า ก ก า ร น ำค ว ามร ู ้ ท า ง
เทคโนโลย ีสารสนเทศไป
ปฏิบัติงานจริง 

1.  สนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน ร่วมประชุมวิชาการ หรือ
นำเสนอผลงานอย่างสม่ำเสมอ  

2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้บ ูรณาการกับงานบริการ 
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

1.  รายงานสร ุปผลการ
ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง
หลักสูตร 

2. จำนวนบ ุ คลากรที่
ได้รับการพัฒนา 
 

4. จ ัดหาและบำร ุงร ักษาสิ่ง
สน ั บสน ุ นกา ร เ ร ี ยนร ู ้ ที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
มีความเพียงพอและมีความ
ท ั นสม ั ยต ่ อ ศาสตร ์ ด ้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดทำแผนครุภัณฑส์ำหรับการเรียน
การสอน 

2. สำรวจความต้องการและประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ จากคณาจารย์และนักศึกษา 

1. แผนครุภัณฑ์ 
2. ผลการสำรวจความ

ต้องการสิ ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

3. ผลการประเมินความพงึ
พอใจต่อสิ ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

     ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอ่ืน
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด โดยมีการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในภาพรวม 

2.3.1 นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษาที่ต้องปรับตัว
จากการเรียนในระดับก่อนหน้า อาทิเช่น การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ การมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  การ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

2.3.2  ขาดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์สำหรับการ
ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.3 ขาดทักษะในการใช้ภาษาเพื ่อการสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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- ปัญหาที่พบเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
o กลุ่มนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 

- ขาดทักษะความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
o กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 

- ขาดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมได้ทั้งหมด 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การเรียนในระดับอุดมศึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการใช้ชีวิตทั่วไป และ
รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถปรับตัว
ในการเรียนได้ดีข้ึน 

2.4.2 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยร่วมกับทางคณะ 

2.4.3 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยร่วมกับทางคณะ 
2.4.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในสาขาวิชา จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ

วิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน และกำหนดให้มีกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสภาพจริงในองค์กร
ต่างๆ ในทุกชั้นปี รวมถึงสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อสร้างทักษะของบัณฑิตตลอดการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร 

การแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
กลุ่มนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
- จัดกิจกรรมปรับความรู ้พื ้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพื ่อให้พร้อมต่ อการเรียนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 
- จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
- หลักสูตรจัดการแนะแนวการเทียบโอนหน่วยกิตให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้การเทียบโอน

หน่วยกิตของนักศึกษาถูกต้องและได้จำนวนมากท่ีสุดตามระเบียบการเทียบโอน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ระดับปริญญาตรี (4) ป ี      

ชั้นปทีี่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 40 80 

รวมจำนวนนักศึกษา (คน) 80 160 200 240 280 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (คน) - 40 40 80 80 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต่้องการ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา คน

ละ 10,000 บาทต่อภาค
การศึกษา 

1,600,000 3,200,000 4,000,000 4,800,000 5,600,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คน
ละ 2,000 บาทต่อปี  

160,000 320,000 400,000 480,000 560,000 

3. รวมรายรับ (บาท) 1,760,000 3,520,000 4,400,000 5,280,000 6,160,000 

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณทีต่้องการ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. เงินคงคลังร้อยละ 20  352,000 704,000 880,000 1,056,000 1,232,000 
2. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 40 
704,000 1,408,000 1,760,000 2,112,000 2,464,000 

3. ค่าใช้จ่ายดำเนนิงาน 
ร้อยละ 40  

704,000 1,408,000 1,760,000 2,112,000 2,464,000 

รวม (บาท) 1,760,000 3,520,000 4,400,000 5,280,000 6,160,000 
จำนวนนักศึกษา (คน) 80 160 200 240 280 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาท) 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

    

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

     1.1.1 วิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 
     1.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     1.2.1 วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
     1.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     1.3.1 วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
     1.3.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

    

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 

1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  55 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ   12 หน่วยกิต 

(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   22 หน่วยกิต 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   15 หน่วยกิต 

(4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   6 หน่วยกิต 
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2) วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา  
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
       1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
 151001001  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 

Language Thought and Communication 

  3(3-0-6) 

 151001002  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      
Thai for Communication 

3(3-0-6)  

 151001003  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 
Thai for Careers 

3(3-0-6) 

 151001005 
 
151001006 
 
151001007 
 
 
151001008 
 
151001009 
 
151001013 

 ภาษาอังกฤษหรรษา 
English for Fun  
การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์  
English Usage for Social Network 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้* 
English for Communication and Learning 
Development 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*   
English for Communication 1*   
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   
English for Communication 2*   
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      
Technology and Media Literacy 
 

3(3-0-6) 
                   

3(3-0-6) 
               

2(1-2-3) 
 
 

2(1-2-3) 
                  

2(1-2-3) 
                 

3(3-0-6) 
 

 
___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 

 



 
  15 

 

      2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 15100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
   Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
 15100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
   English Communication Skills Development  
 15100111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   Chinese for Communication  
 15100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   Melayu for Communication  

 

 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
       1) วิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
 15100116  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* 3(3-0-6) 
   Sports for the Quality of Life Development   
 151001021 

 
151001022 
 

 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 
King’s Philosophy for Local Development 
ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 
Introduction of Ethics and Wealth    

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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151001023 
 
151001024 
 
151001025 
 
151001026 
 
151001027 
 
151001028 

ความงดงามแห่งตน 
Beauty of Life 
ก้าวสู่โลกกว้าง 
Step to the World 
ความจริงของชีวิต*  
Truth of Life* 
การพัฒนาตน*  
Self Development* 
สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*  
Aesthetics for Life 
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                                        

3(3-0-6) 
 

2(1-2-3) 
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

3(3-0-6) 
 

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 King Rama 9  
 หรือ 2) คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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 หรือ 4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 
 151001035  วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   Science for Community  

 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต 

141141001 พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Fundamentals of Information Technology   
141141002 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Mathematics for Information Technology  
141142009  วิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 
  Research and Statistics for Information Technology  

    
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
       1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ   55 หน่วยกิต 

          (1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ  12 หน่วยกิต 

141141003 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
  Management Information Systems  
141142010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
  System analysis and Design   
141143018 สัมมนาประเด็นทางสังคมและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Seminar in Social and Professional Issues of 

Information Technology  
 

141143019 ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Start Up in Information Technology   

          (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   22 หน่วยกิต 

141141004 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
  Database Systems  

141142011 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Human-Computer Interaction  
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141142012 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
  Social media for Digital Business  
141143020 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
  Information Technology Project 1  

341143021 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 6(3-6-9) 
  Data Mining and Big Data Analysis  

141143022 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
  Business Intelligence System  

141144033 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-6-3) 
  Information Technology Project 2  

          (3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15 หน่วยกิต 

141141005 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
  Algorithms and Fundamentals of Programming  
141143023 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

  Advanced Computer Programming  
141143024 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design and Development   

141143025 โมบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 
  Mobile Technology and Application  

141144034 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
  Integration Programming and Technology  

          (4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  6 หน่วยกิต 

341141006 ระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 6(3-6-9) 
  Operating System and Computer Maintenance   
  

 
 

       2) วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

141141007 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน 3(2-2-5) 
  Office Technology Management  
141141008 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Digital Economy  
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141142013 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
  Software Engineering        
141142014 การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
  Animation Creation  
141142015 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
  Management of Strategic Information Technology  
141142016 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology  
141143026 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) 
  Network Technology   
141143027 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence  
141143028 การประมวลผลคลาวด์   3(2-2-5) 
  Cloud Computing  

141143029 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Special Topics in Information Technology  

141143030 อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
  Internet of Things  
141143031 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Geographic Information System  
141144035 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information System Security  
141144036 การรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล 3(2-2-5) 
  Getting and Cleaning Data  
141144037 
 

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advance Database Systems 

3(2-2-5) 

      

 2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

141142017 การเตรียมสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1) 

 
Preparation for Cooperative Education in Information 
Technology 
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141143032 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(90) 
 Professional Experience in Information Technology  

141144038 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(600) 
 Cooperative Education in Information Technology  

   

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้  

 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 141141005 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 ขั้นพ้ืนฐาน  
341141006 ระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 6(3-6-9) 
141141001 พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 141141004 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
141142012 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
141141002 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
141142011 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 141142009 วิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
141143023 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)   
141141003 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 141143024 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ 3(2-2-5) 
141142010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
141142017 การเตรียมสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1(0-2-1) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม 16 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา 

 
รหัสวิชา/รายวิชา 

หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 141143025 โมบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 
341143021 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ 
6(3-6-9) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 141143019 ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

141144034 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลย ี

3(2-2-5) 

141143020 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
141143018 สัมมนาประเด็นทางสังคมและวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

141143032 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1(90 ชั่วโมง) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 14 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 141144033 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-6-3) 
141143022 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 141144038 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(600 ชั่วโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต 
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2.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

         1.1) วิชาบังคับ                            ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟังและการอ่าน การลำดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด  
เพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น  
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 

 
151001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*                                   3(3-0-6) 
 Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 
ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่
เป ็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ข ้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ
ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 



 
  24 

 

151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*                              3(3-0-6) 
 Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือนำไปใช้ใน
สถานการณ์ต ่าง ๆ ให ้เก ิดประโยชน์ต ่อการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่การงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as 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 

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

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก 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 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื ่อสังคมออนไลน์  การตั ้งและ      
การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความ
คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   
 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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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 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารทั ้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำ
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 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 

 

151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*                                                  2(1-2-3) 
 English for Communication 1*   

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา 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 etiquette 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*                                                  2(1-2-3) 
 English for Communication 2*  

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์
จริงที ่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 

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  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การ
วิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 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 

 

 1.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย   3(3-0-6) 

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจาก
สื่อต่าง ๆ  นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

 ___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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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 

 
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   3(3-0-6)

 English Communication Skills Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและ
เขียนข้อความขนาดสั้น  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 

การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

 2.1)  วิชาบังคับ                 3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข   3(3-0-6) 

 Well-being 

การใช ้ว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีในช ีว ิตประจำว ัน ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ 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 หลักการทำงานของเครื ่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิต ประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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 
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2.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ   3(3-0-6) 

 Information Technology for Presentation 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

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* 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

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 คณิตศาสตร์การเงินเกี ่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

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

 ___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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151001019 การบริหารร่างกาย   1(0-2-2)  

 Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื ้องต้นของการบริหาร
ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

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 

 

51001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*                                               2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ 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 

 ศาสตร ์พระราชาก ับการจ ัดการด ้านการเกษตรกรรม เศรษฐก ิจ ส ิ ่ งแวดล ้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ด ีของ
ประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่น ___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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King’ s philosophy for agricultural management, economies, 
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    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอ้ม  
มีการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู ้อื ่น การบริหารจัดการและภาวะผู ้นำ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาด
และการสื่อสาร 

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 

 

15100123 ความงดงามแห่งตน   3(3-0-6) 

 Beauty of Life      

ความรู ้พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู ้ อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื ้องต้น 
หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่ม
และทำงานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

Introductions to human relation, self- understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social  
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation  
 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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in front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 
 

15100124 ก้าวสู่โลกกว้าง     2(1-2-3) 

 Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัว  
การนัดหมายเพื ่อสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธ 
การสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ำเสียง 
ในการพูด คำศัพท์และสำนวนเพื ่อการปฏิบัติงานและการสื ่อสารในสำนักงาน  
การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่
สังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน 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 

 
151001025  ความจริงของชีวิต*                                                                3(3-0-6) 

Truth of Life* 
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการแก้     
ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตที ่มีสันติสุขและสังคมที ่มีส ันติภาพ การเรียนรู ้  โลกทัศน แบบตาง ๆ   
การวิเคราะห ขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

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 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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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 ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงาน
เป็นทีม 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 คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ สำคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั ้นตอนการเรียนรู ้เช ิงคุณค่าจากการรำลึก 
ความคุ้นเคยและนำเข้าสู่ความซาบซึ้ง 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 

 
 ___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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151001028   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*                                                 2(1-2-3)    
                   Life and Thai Culture*     

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ  
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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  

 
     3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                     ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 

          3.1) วิชาบังคับ                 3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ   3(3-0-6)  

 Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความ
เข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งใน
สังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคม
เพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่
ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย 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 ___________________________________________ 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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 3.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม   3(3-0-6)

 Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวใน
ศตวรรษที ่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื ่อสารสารสนเทศ การเรียนรู ้อาชีพ  
การเรียนรู ้ส ังคมผู ้ส ูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem- solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st 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 กระแส โลกาภิวัตน์ 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 

 

 

   

 

 

 

 
___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
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4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                   3  หน่วยกิต 

          4.1) คณะครุศาสตร์                                             3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

151001032 ครูแห่งแผ่นดิน   3(3-0-6) 

 Teachings of King Rama 9   

คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสา
หลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life- long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

 

       4.2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น        3(3-0-6) 

 Thai and Local Ways 

พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์- 
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจำถิ่น  วัฒนธรรม  
ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

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 resources in local community 
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         4.3)  คณะวิทยาการจัดการ                                    3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)       

 Young Entrepreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการ
เป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ 
การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

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 

 

   4.4)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร           3  หน่วยกิต 

 

151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น      3(3-0-6)       

 Science for Community   

ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

รหัสวิชา ชื่อวิชาคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
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Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development  

 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

141141001 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Information Technology   

 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาพรวมการทำงานของระบบ ปฏิบัติการ 
การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูล แนวคิดพื้นฐานสำหรับการสร้างโปรแกรม 
การสื่อสารข้อมูลและระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน และประเด็น
ทางด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

   
141141002 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Information Technology  

 ระบบจำนวนและเลขฐาน การแก้สมการและอสมการ ตรรกศาสตร์ พีชคณิต
บูลีน ลำดับและอนุกรม เซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ การนับและความน่าจะเป็น 
การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ 

 Number systems and bases, equations and inequalities solving, 
logic, Boolean algebra, sequences and series, sets , functions and 
relations, counting and probability, permutations, combinations 
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141142009 วิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Research and Statistics for Information Technology  

 ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรและการสุ ่มตัวอย่าง หลักการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การถดถอย
อย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรม 
สำเร็จรูปด้านสถิติเพ่ือการวิจัย  

 Research methodology, research design, population and sampling, 
estimation principles, hypothesis testing, finding relationships between 
variables, sample regression, variance analysis, correlation analysis, the 
use of statistical software packages for research 

 

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 

1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 55 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 12 หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
 

141141003 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 Management Information Systems  

 บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน องค์กรและ
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีเพื่องานระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนมาตรการควบคุมและความปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศสารสนเทศ 

 history and background of professional Ethics, professional 
responsibilities and ethics, social impact from information technology 
and online society. methods and tools for analyzing, risks, Intellectual 
property law, infringement of privacy, computer crime, guidelines for 
using information technology in development and resolve social issues 
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141142010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
 System analysis and Design   

 องค์ประกอบของระบบ วัฎจักรการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
ระบบงาน วิเคราะห์ระบบ กระบวนวิธีและเครื่องมือวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
ระบบ แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ การวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ และโครงสร้างฐานข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

System component, system development life cycle, system 
feasibility study, system analysis, analysis methodologies and tools, 
system design, data flow diagram and entity relationship diagram, user 
interface and design, object oriented analysis and database structure 

 

141143018 สัมมนาประเด็นทางสังคมและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Seminar in Social and Professional Issues of 

Information Technology  

 

  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม
ออนไลน์ ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากลด้านอาชญากรรมจาก
การใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยง ประเด็นทางวิชาชีพและ
จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็นสังคม  
เครื ่องมือว ิเคราะห์การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อสัมมนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 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, ethical standards for the use of information technology, 
good governance, ways of applying information technology to develop 
and address issues in society, analytical tools, presentation and 
discussion on topics of information technology 

 

141143019 ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Start Up in Information Technology   

 ลักษณะของธุรกิจสตาร์ทอัพ การจัดตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การค้นหาแนวคิด การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ เทคนิคการนำเสนอ การวัดผลของสตาร์ทอัพ 

 Startup Overview, information technology Startup establishing, Idea 
discovery, prototype product design and development, business 
environment analysis, business planning, pitching technique, Startup 
Metrics 

  
  (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 22 หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

141141004 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems 

 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทำนอร์มอลไลเซชัน ภาษาในการสืบค้นข้อมูล 
ความคงสภาพของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล  บล็อกเชน 
ฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์  

 Database components and architecture, data models, relational 
database design, normalization, Structure Query Language (SQL), data 
consistency, database backup and recovery, database security block 
chain, NoSQL database system. 

 

141142011 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction  

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่
เกี ่ยวกับมนุษย์ การรับรู ้ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา ของมนุษย์ในบริบทการ
ปฏิสัมพันธ์ แนวคิดและการออกแบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบส่วนต่อประสานที่มี
ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การฝึกปฏิบัติ
และออกแบบตัวต้นแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

 Introduction to human-computer interaction, human factors, 
perception, reasoning, and problem solving of human in an interactive 
context, concept and interaction design, user-centric interface design, 
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interaction in software development process, practice and design user 
interface prototype with applications 

141142012 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์                                                            3(2-2-5) 
 Social media for Digital Business  
  สื่อสังคมออนไลน์ทางธุรกิจ ระบบการชําระเงิน ระบบการส่งสินค้า ระบบ

การตลาด การจัดอับดับเว็บไซต์ (SEO) การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลของกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล ขั้นตอนการวางแผนสําหรับกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล และ
ธุรกิจดิจิทัลในอนาคต 
       Social media for business, payment system, delivery system, 
marketing system, website ranking (SEO), customer database 
management, digital tools for the digital business activity, digital 
business activities planning and the future of digital business 
 

141143020 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                          1(0-2-1) 
 Information Technology Project 1  

  การวิเคราะห์ปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอ่านและสังเคราะห์
เนื้อหาและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำการรวบรวมและเรียบเรียงรายงานพร้อมนำเสนอผลงาน 

 Problems in Information Technology area analysis, reviewing 
relevant contents and tools, proposing project based on analysis and 
proper design, writing and presenting report 
 

341143021 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                     6(3-6-9) 
 Data Mining and Big Data Analysis             

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล หลักการจำแนก
ข้อมูลและ ขั้นตอน วิธีในการจำแนกข้อมูล การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง การ
จัดกลุ่มข้อมูล กฎความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือในการทำเหมือง
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ แก้ปัญหาสำหรับงานด้านต่างๆ หลักการและเทคนิคในการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลแบบมี
โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง สถาปัตยกรรมการประมวลผล ข้อมูลขนาดใหญ่ 
แพลตฟอร์มและ เครื่องมือสำหรับการประมวลผล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้โปรแกรม 
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ประยุกต์และเครื่องมือเข้ามาช่วย ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การนำหลักการ
ไปใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยภา 

 Introduction to data mining, data preparation, classification 
concepts and algorithms, model performance measurement, clustering, 
association rules and applications of data mining tools for analytical 
solutions for various applications; Principles and techniques for big data 
analysis, big data analytics lifecycle, Structured and unstructured data, 
big data analytics architecture, platforms and tools for big data 
processing, Topics include application and tool for big data analytic, 
principles to data analytic and data visualization 

  

141143022 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ   3(2-2-5) 
 Business Intelligence System  

 หลักการและองค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ การพัฒนาคลังข้อมูล การสร้าง
และใช้งานคิวบ์ การสร้างรายงานและการสร้างส่วนติดต่อกับผู ้ใช้งาน ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 

  principles and components of business intelligence, data 
warehouse development, Cube development, report generation and 
user interfaces, decision support systems for business intelligence 

 

141144033 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2                                         3(0-6-3) 
 Information Technology Project 2  

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 141143020 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

Pre-requisite : 141143020  Information Technology Project 1 

  การพัฒนางานตามโครงงานที่ได้รับการอนุมัติในโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 ทำการติดตั้ง ทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพของงาน ทำการเขียน
รายงานและนำเสนอโครงงานที่สมบูรณ์ 

 Developing works according the proposed project approved in 
Information Technology Project 1; installing, testing and evaluating the 
work, writing and presenting the complete project 
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   (3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา                          ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-อ) 
  
141141005 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
 Algorithms and Fundamentals of Programming  

  องค์ประกอบและหน้าที ่ของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 
ขั ้นตอนวิธีการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม เครื ่องมือการออกแบบโปรแกรม 
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ แบบเงื่อนไข และ แบบวนซ้ำ โดยใช้
คำสั่งและฟังก์ชันในภาษาใดภาษาหนึ่งกับคอมพิวเตอร์ การเขียนเอกสารประกอบ
โปรแกรม 

  Hardware components and functions, software and computer 
language, Algorithm for writing and developing programs, program 
design tools, Algorithm and programming sequential conditional and 
loop, using commands and functions in a particular language with a 
computer, programming documentation  

   

141143023 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 141141005 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
Pre-requisite: 141141005 Algorithms and Fundamentals of 
Programming 

 ความรู้พื้นฐาน แนวคิด โครงสร้างโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุ
และคลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ เช่น การสืบทอด แถวลำดับ การ
นำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้างและจัดการโครงสร้าง
ข้อมูลพลวัตการเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ หลักการความปลอดภัย
ข้อมูล การเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 

 
 

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 
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security and secure programming; object-oriented software design and 
development 

 

141143024 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  3(2-2-5) 
 Web Design and Development  
  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบเว็บที่

รองรับทุกหน้าจอการทำงาน การสร้างเว็บแบบไดนามิก โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่
ข่าย กลไกคุกกี้สำหรับเก็บสถานะ การใช้บริการและทรัพยากรของแม่ข่าย การ
ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล การโปรแกรมเว็บแบบทันที การจัดโครงแบบโปรแกรม 
ประเด็นทางความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์เว็บ 

 Web application development, user interface design, responsive 
web design, dynamic web, client-side and server-side programs, cookies 
to store status, using server services and resources, database integration, 
real- time web programming, software configuration management, 
security issues for web application 

  

141143025 โมบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 
 Mobile Technology and Application  

 การเขียนภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ การบริหาร
หน่วยความจำและส่วนบันทึกข้อมูล เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การ
สื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 Computer language programming for mobile device software  
developing. Memory and storage management. Tools and user interface 
design. Interaction with external system and communication network 

   
141143034 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Integration Programming and Technology  

 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการเขียนโปรมแกรมด้วย
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม บูรณา
การแนวคิดและแนวทางเชิงปฏิบัติที่ทันสมัยในการเขียนโปรแกรมและกรณีศึกษาใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
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       Developing of analytical and problem-solving skills through 
programming with High-level programming language, Fundamentals of 
Programming, Integrating of conceptual and state-of-the-art practical 
approaches in programming and case studies in application 
development 
 

  15 หน่วยกิต 
 

 (4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

   

341141006 ระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์                6(3-6-9) 
 Operating System and Computer Maintenance 
 หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ

ในการทำงาน ของเครื ่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ  
การติดตั ้งระบบปฏิบัต ิการและอุปกรณ์ต่อพ่วง  การใช้งานระบบปฏิบัติการ  
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และ
ตรวจสอบปัญหาเครื ่องคอมพิวเตอร์  การซ่อมเครื ่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์   
การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Principle of hardware and software, architecture and components 
in computer, principle of the operating system, installation the operating 
system and peripherals, operating system usage, computer 
procurement, computer assembling, computer and equipment repair, 
computer maintenance 

   
2) วิชาเฉพาะด้านเลือก                     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  

141141007 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน  3(2-2-5) 
 Office Technology Management 

 

  แนวคิดเกี่ยวกับสำนักงาน เทคโนโลยีสำนักงาน การบริหารสำนักงาน องค์กร
สมัยใหม่ การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สำนักงาน และแนวโน้มการปรับปรุงระบบการจัดการสำนักงาน 
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 Concepts of office, office technology, office management, modern 
organization management of office automation, applications of 
information technology in office and trends in development of office 
management system 
 

411141008 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Economy  

 ลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัล เครือข่ายธุรกิจและโครงสร้างพื ้นฐานทาง
อินเทอร์เน็ต ธุรกิจจำลอง การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของเครือข่าย การ
สร้างข้อได้เปรียบคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินทราเน็ต แบบจำลองทางธุรกจิบน
อินเทอร์เน็ต ยุทธวิธีการได้เปรียบคู่แข่งในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

  Characteristics of digital economy, business networking and Internet 
infrastructure, business model, electronics market, impact of network 
creating competitive advantage with information technology and 
communication, exchange of information on, internet, extranets, intranet, 
business models on the internet tactical competitive in digital economy 
 

 141142013 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering  
 แนวคิดและหลักการพื ้นฐานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และ

ออกแบบซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษา
ซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

  Fundamentals of software engineering, software analysis and 
design, software construction, software testing, software maintenance, 
using developing tools for software engineering. 
 

141143014       การสร้างสื่อแอนิเมชัน 
Animation Creation 

3(2-2-5) 
 

  ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของ
ข้อมูล สื ่อประสม ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื่อประสม การ
ประมวลผลข้อมูลสื่อประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม รูปแบบไฟล์สื่อประสม 
อุปกรณ์จัดเก็บ การนำเสนอข้อมูลสื่อประสมและการประยุกต์ 
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           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 
 

141142015 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
Management of Strategic Information Technology 

3(2-2-5) 

  แนวคิดเกี่ยวกับสำนักงาน เทคโนโลยีสำนักงาน การบริหารสำนักงาน องค์กร
สมัยใหม่ การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สำนักงาน และแนวโน้มการปรับปรุงระบบการจัดการสำนักงาน 

 Management of strategic information technology definitions, 
importance and elements, levels of strategies, types of strategies, 
strategic processes, external and internal environments of organizations, 
strategic planning in dynamic environments, evaluate existing 
implemented strategies, relationship between policies and strategic and 
strategic planning on information technology 

 

141142016 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

  ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของ
ข้อมูลสื ่อประสม ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื ่อประสม การ
ประมวลผลข้อมูลสื่อประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม รูปแบบไฟล์สื่อประสม 
อุปกรณ์จัดเก็บ การนำเสนอข้อมูลสื่อประสมและการประยุกต์ 

 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 
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141143026 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) 
 Network Technology  

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมสื่อสารคอมพิวเตอร์ ตัวแบบ OSI 
การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัส การสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิทัล 
เราท์ติ้งและสวิตชิ่ง หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เทคโนโลยีในการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายแบบไร้สายและเครือข่าย
ท้องถิ่นแบบไร้สาย การทดลองออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การประยุกต์ใช้  
การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สัญญาณ
และการตรวจสอบแก้ไขปัญหาอนาคตของเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สาย 

 Computer network technologies and architecture, OSI model, data 
communication and transmission, encoding, digital communication, 
routing and switching, principle of wireless and mobile technology, 
wireless communication technology, wireless networks and wireless 
Local Area Network, experimental design and installation of a wireless 
network, applied wireless communications and mobile, instruments 
related to signal analysis and monitoring solutions and the future of 
wireless networking technology. 

   
141143027 ปัญญาประดิษฐ์ 

Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

 แนวความคิดเบื ้องต้นเกี ่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาพื้นฐานและวิธีการ
แก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาคำตอบ การ
แทนความรู้ในการแก้ปัญหา ความไม่แน่นอน การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และหุ่นยนต์ 

  Basic concept of Artificial Intelligence, basic artificial intelligence 
problems and solutions, basis of reasoning, finding answers, applying 
knowledge to solve problems, uncertainty, applications of Artificial 
Intelligence in various areas, expert system, machine learning, and robot 
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141143028 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing 
 ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ การประยุกต์และบริการบน

คลาวด์ ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ต่อธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ โครงสร้าง
พื้นฐานของคลาวด์ การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การ
ออกแบบและการบริหารจัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ทั้งในมุมของผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์งานคลาวด์ 

 Meaning, types and characteristics of cloud computing, applications 
and services, benefit upon e-business, structures of cloud, computing, 
data storage, design and maintenance, user and provider points of view, 
security, implementation of software on cloud 

   
141143029 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Special Topics in Information Technology 
 หัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดา้น

วิทยาการ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือการบริหารจัดการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การค้นคว้าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคและอุปกรณ์ใหม่ ๆ 

 Different topics from normal subjects following trend of change about 
science, technology, hardware, software, or management in information 
technology, research on knowledge, innovation, new techniques and 
equipment 

 
141143030 อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 

Internet of Things 
3(2-2-5) 

  หลักการของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ ่ง เทคโนโลยีของฮาร์ดแวร์ 
เทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลและแอนะล็อก เทคโนโลยีของ
ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีของเครือข่ายและโพรโตคอลที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงของ
อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง การออกแบบส่วนเก็บข้อมูลในคลาวด์ การออกแบบ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การโปรแกรมแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 
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 Concept and overview of Internet of Things, hardware and sensor 
technologies, digital and analog interfaces, operating systems and 
network architectures including related protocols, an overview of 
security in Internet of Things, Cloud platforms and database 
management systems for Internet of Things, fundamental knowledge in 
developing software for Internet of Things, which includes user interface 
design and client/ server architecture, applying Internet of Things in 
practice 

141143031 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Geographic Information System 

     3(2-2-5) 
 

  หลักการอ่านแผนที่ ทฤษฎีและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การนำเข้า การแสดงผล และการแก้ไข ข้อมูล แบบจำลองข้อมูลราสเตอร์และ
เวคเตอร์ วัตถุเชิงพื้นท่ีและความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และ ข้อมูล เชิงคุณภาพ การ
ประมวลผลและอัลกอริธึม การซ้อนชั้นข้อมูลโดยฝึกปฏิบัติกับโปรแกรมสำเร็จรูป
ของ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 Principles of map reading. GIS’ s theory and components, input, 
output and editing data, raster and vector data model, spatial objects 
and their relationships, spatial data and attributes, operations and 
algorithms. Map overlay operations, practice with GIS’s software 

 

141144035 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ                       
Information System Security                               

3(2-2-5) 

  ความมั ่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ นโยบาย  
การวางแผนและการจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล 
การพิสูจน์ตัวตนในระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ภัยคุกคาม การโจมตี การสืบสวนการคุกคาม
ในระบบสารสนเทศ 

  Security in information and networking, policy, planning and 
management in information security, cryptography, authentication, 
access control, risk analysis, computer crimes, threat, attacks, network 
forensics 
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141144036 การรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล 
Getting and Cleaning Data 

3(2-2-5) 

  ระบบการจ ั ด เ ก ็ บข ้ อม ู ล  ประ เภทของข ้ อม ู ลกา รรวบรวมข ้ อมู ล  
การดึงข้อมูล ด้วยวิธีการทางสถิติการวางแผนการทดลอง เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการสกัดข้อมูล การจัดระบบ การจัดรวม การจัดการข้อมูลและ
การบูรณาการข้อมูล 

   storage system Types of data collected Data extraction by 
statistical methods, experimental planning Sample Selection Technique 
Tools for data extraction, organization, aggregation, data management 
and data integration 
 

141144037 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง       
Advance Database Systems                                                 

3(2-2-5) 

  แนะนำระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เช ิงสัมพันธ์ ความแตกต่างจากระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ข้อดีและข้อเสียของฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ชนิดและ
โครงสร้างฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ แบบคอลัมน์ แบบคีย์แวลยู แบบเอกสาร 
และแบบกราฟ ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ การใช้ภาษา 
เจสันกับฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ แนะนำภาษาเจสัน ไวยากรณ์ของเจสัน 
ชนิดข้อมูลของเจสัน การใช้เจสันกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 

  Introduction to NoSQL database system; differences between 
NoSQL database system and relational database system; advantages 
and disadvantages of NoSQL database system; types of NoSQL system 
database system: column-oriented key-value, document and graph; 
example of NoSQL database design; JSON & NoSQL database; 
introduction to JavaScript Object Notation (JSON); JSON syntax; JSON 
data types; JSON and server side 
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2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  
141142017 การเตรียมสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Preparation for Cooperative Education in Information 
Technology 

1(0-2-1) 

  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา โดยฝึกทักษะที่ทำให้
เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทักษะการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การเลือกสถาน
ประกอบการ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร     การเขียนรายงานและการ
นำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  Student preparation for field experience skill training, to be well- 
prepared for work.  skills:  maintenance skills, institute selection, 
adaptation to corporate culture, techniques of report writing and 
presentation, personality development and career qualification 
improvement 

   

141143032 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  1(90) 
 Professional Experience in Information Technology  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 141142017 การเตรียมสหกิจศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Pre-requisite : 141142017 Preparation for Cooperative 
Education in Information Technology 

 

 ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์งาน
ขั้นต้น 

 Professional experience in information technology in government 
agencies or private organizations, to apply abilities and knowledge 
studied from regular basic curriculum 

 
 



 
  54 

 

141144038 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Cooperative Education in Information Technology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 141142017 การเตรียมสหกิจศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Pre-requisite : 141142017 Preparation for Cooperative 
Education in Information Technology 

6(600) 

  การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั ่วคราวในสถานประกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์ของรัฐหรือเอกชน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจใน
สภาวะแวดล้อมจริงขององค์กร การนำเสนอความก้าวหน้าและผลสำเ ร็จของ
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบโครงงานโดย
เชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ 
 

 On the job training as a temporary employees in public or private 
computer enterprises.  A student will be able to apply knowledge and 
skills learned in classrooms to resolve problems working in a work 
setting, effectively present progresses and outcomes of assigned 
projects, and making a complete report for a project by appropriately 
referring to underlying principles and theory in computer science and 
technology 

 

3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
 (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. นางพิมลพรรณ ลลีาภัทรพันธุ ์
อาจารย ์
 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2548 
 

2533 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวอจัฉราพร ยกขนุ  
อาจารย์  
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ)  
บธ.บ (คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2561 
 

2548 
 

2544 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
 (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2565 2566 2567 2568 2569 

3. นายซอและ เกปัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2556 
 

2540 

12 12 12 12 12 

4. นางแพรวศร ีเดมิราช  
   อาจารย์  
    

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2547 
 

2538 

12 12 12 12 12 

5. นายนโรดม กิตตเิดชานุภาพ 
อาจารย ์
 

วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2558 
2552 

 
2550 

15 15 15 15 15 

6. นางบุญธิดา จิรรัตนโสภา 
    อาจารย ์
 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.ม. (การจัดการระบบ
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2562 
 

2541 
 

2539 

15 15 15 15 15 

 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
 (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2565 256 2567 2568 2569 

1. นางพิมลพรรณ ลลีาภัทรพันธุ ์
อาจารย ์
 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2548 
 

2533 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวอจัฉราพร ยกขนุ  
อาจารย์  
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ)  
บธ.บ (คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2561 
 

2548 
 

2544 

15 15 15 15 15 

3. นายซอและ เกปัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2556 
 

2540 

12 12 12 12 12 

4.นางแพรวศรี เดิมราช  
   อาจารย์  
    

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2547 
 

2538 

12 12 12 12 12 

5. นายนโรดม กิตตเิดชานุภาพ 
อาจารย ์
 

วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2558 
2552 

 
2550 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
 (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2565 256 2567 2568 2569 

6. นางบุญธิดา จิรรัตนโสภา 
    อาจารย ์
     

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.ม. (การจัดการระบบ
สารสนเทศ) 

วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2562 
 

2541 
 

2539 

15 15 15 15 15 

  

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลกัสูตร
ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการที ่คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเลือกตามแผนการสอน โดยก่อนออกฝึกประสบการณ์หรือออกฝึกสหกิจศึกษา ได้มีการ
เตรียมนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสังคมทั้งในรูปแบบกิจกรรมและการแนะนำในชั้นเรียน มีการนิเทศ
และติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศที่ได้รับมอบหมาย 

การฝึกสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
ฝึกแบบสหกิจศึกษา โดยแก้ปัญหาในองค์กรตามที่มอบหมาย งานวิจัยหรือโครงงานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นบุคลากรประจำของสถานประกอบการโดยอาศัยหลักวิชาที่เรียนมา และมีการ
นิเทศ ติดตามผลโดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 
ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรู ้ท ี ่ เร ียนมาเพื ่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
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4.2. ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 จัดตารางสอน 90 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (วิจัยเฉพาะทาง) 

การทำโครงงาน หรือ งานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ในสาขาคอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์ปรึกษา อย่างน้อย 1 คน
ต่อ 1 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการศึกษาเอกสารอ้างอิง เขียนเค้าโครงวิจัย กำหนดขอบเขต วางแผน
และพัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ใช้งาน และประเมินผลอย่างเป็นระบบ จัดทำรายงานโครงงาน หรือ
งานวิจัย เป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่กำหนด รวมถึง การมีทักษะประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิชาการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

 

5.1 คำอธิบายย่อ 

โครงงาน หรืองานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบาย
ทฤษฎีที ่นำมาประยุกต์ในการทำโครงงาน หรืองานวิจัย รวมถึงประโยชน์ที่จะ ได้รับจากการทำ
โครงงาน หรืองานวิจัย มีการกำหนดขอบเขต วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงงาน หรือ
งานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และสำเร็จผลภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู ้ ทักษะในแก้ปัญหา มีความเชี ่ยวชาญในการประยุ กต์ใช้เครื ่อง

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีจรรยาบรรณในการทำโครงงาน หรืองานวิจัยที่สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4  
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5.4 จำนวนหน่วยกิต 

จำนวน 3 หน่วยกิต แยกเป็น 2 รายวิชา คือ วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
จำนวน 1(0-3-0) หน่วยกิต และ วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จำนวน 3(0-6-0) หน่วยกิต 

 

5.5  การเตรียมการ 

5.5.1  กำหนดวันและเวลาให้คำปรึกษาในเวลาเร ียนวิชาโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 และวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

5.5.2 เตรียมหลักฐานการให้คำปรึกษาท่ัวไป เช่น มีแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าให้
คำปรึกษา 

5.5.3  มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ศึกษาในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเพียงพอ 

5.5.4 มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน หรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ และตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.5.5  มีเครื่องมือคอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและ
ทำโครงงาน หรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรรมการประจำหลักสูตรหรืออาจารย์
ในสาขาคอมพิวเตอร์ จะประสานงานกับหน่วยงานอื่น 

5.5.6 มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเพื ่อทำโครงงานหรืองานวิจัย  โดย
สอดแทรกอยู่ในรายวิชา 141142009 วิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเป็นพ้ืนฐานการ
ทำการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

พิจารณาจากความสำเร ็จในโครงงาน หร ืองานว ิจ ัยด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ความสม่ำเสมอ และจรรยาบรรณในการทำโครงงาน หรือการทำวิจัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการสอบโดยนำเสนอผลที่ได้จากการโครงงาน หรืองานวิจัย ใน
รายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โดยแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์
สาขาคอมพิวเตอร์เป็นคณะกรรมการสอบโครงงาน  

 
  



 
  59 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1. มีทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเน ้นการจ ัดการ 
แ ล ะ ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านวิทยาการข้อมูล
ให้สามารถรองรับงาน
ท ั ้ ง ใน  ภาคร ั ฐและ
เ อ ก ช น  ท ั ้ ง ร ะ ดั บ
ท้องถิ ่น ระดับชุมชน
และระดับสากล  

 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
บังคับเรียน 1 รายวิชาและจัดราย 
ว ิชาในหมวดว ิชาเฉพาะด้านของ 
หลักสูตร ทั้งกลุ่มวิชาบังคับและ กลุ่ม
วิชาเลือก เพื่อสนับสนุนการ จัดการ 
แ ล ะ ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี  
สารสนเทศด้านวิทยาการข้อมูล  

2. จ ัดการเร ียนการสอนในรายว ิชา
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
และ 2 โดยใช ้กลย ุทธ ์  Project-
Based Learning: PBL ที่ใชพื้นฐาน
การเร ียนรู โดยใช ปญหาเป นฐาน 
(Problem-based) มีการบูรณาการ
ความรู้จากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
เพื ่อให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์ 
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

3. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร แบบ Cooperative 
and Work Integrated Education: 
CWIE โดยร่วมมือกับสถานประกอบ- 
การ และหน่วยงานภายนอก ผ่าน
กิจกรรมการอบรม การศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ การส ังเกตการณ์ใน
หน่วยงาน การฝึกปฏิบัติในหน่วยงาน 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบวัดทักษะ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

เพื่อเตรียม ความพร้อมและเพิ่มเติม 
ทักษะ การเข้าสู่สังคมงาน  

2. มีจิตอาสา  1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ ่มทำ 
กิจกรรมที ่แสดงออกถึงการมี จิต
อาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรม ตลอด
หลักสูตร 

2. จ ั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ ร ี ย น รู้
ภาคปฏ ิบ ัต ิ ในช ุมชน โดยการใช้  
Community Based Learning: 
CBL เพื่อให้ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกในชุมชน ใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู ้ และเรียนรู ้การทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม 

1. ส ร ุ ป ผ ล ก า ร ท ำ
กิจกรรมจิตอาสา 

2. นำเสนอกิจกรรมที่ 
ได้ดำเนินการมาใน
สื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ หรือ 
เว็บไซต์ เป็นต้น 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 
2) มีความซื ่อสัตย์สุจริต 

ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย  

3) เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

4) ม ี จ ิ ต อ าส า  ห ร ื อมี
จิตสำนึกสาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย ศิลป 
วัฒนธรรมไทย  และ

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏ ิบ ัต ิต ่าง ๆ ในการ
เร ียนการสอนร่วม กัน 
เช ่น การเข้าห้องเร ียน 
การส่งงาน และการอยู่
ร่วมกันในหมู่คณะตลอด 
จนการแต ่ ง กายต าม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสำคัญของ
ความซ ื ่ อส ั ตย ์ ในงาน 
ค ้นคว ้า และต ักเต ือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสีย

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ให ้ตรงเวลา การแต ่งกาย ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื ่อสัตย์ในการ

ปฏิบัติงาน หรือสร้าง ผลงานที่

เป ็นความรู ้  ความสามารถของ

ต น เ อ ง โ ด ย ไ ม ่ แ อ บ อ ้ า ง ห รื อ

ลอกเล ียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน 

ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการสอบ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เห็นคุณค่าภูมปิัญญา 
ท้องถิ่น 

ของการลอกเลียนผลงาน
ของผ ู ้อ ื ่น รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส ่ ง เสร ิม ให ้น ั กศ ึกษา
ทำงานเพ่ือสาธารณะเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน/องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื ่องศิลปะวัฒน 
ธรรมไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการ

ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที ่แสดง 

ออกถ ึงจ ิตอาสา หร ือจ ิตสำนึก

สาธารณะ เช่น การจัดเตรียมความ

พร้อมอุปกรณ์การสอนในห้องเรยีน  

การเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ  เครื่องปรับ -

อากาศ พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 

6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงความรักและความภูมิใจในความ

เป็นไทย 
 

2.1.2 ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจ
เก ี ่ยวก ับหล ักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) สามารถนำความร ู ้  ไป
ประย ุ กต ์ ใ ช ้ ไ ด ้ อย ่ 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
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ 
ในชั้นเรียน 

3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ส ังเคราะห์และแลกเปลี ่ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น

1) ประ เม ิ นผลจากการทำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงาน และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประ เม ิ นจากผลการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

ต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
ห ล ั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี ที่
เกี่ยวขอ้ง 

4)  จ ั ด ให ้ ม ี ก า ร เ ร ี ยนร ู ้ จ า ก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5)  ให ้น ักศ ึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏ ิบ ัต ิจร ิ ง โดยการจ ัดทำ
โครงการ 

 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ว ิเคราะห์ป ัญหาประเมิน 
ทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหา
และต ั ดส ิ น ใจ ได ้  อย ่ า ง
เหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 
เพ ื ่ อสร ้ า งประโยชน ์ ต่ อ
ตนเองและสังคมได้ 

3) ม ี ค ว ามสามารถ ใน ก า ร
ประ เม ิ นคว ามร ู ้  ค ว าม 
สามารถ ของตนเองและ
กำหนดเป ้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

1) กระต ุ ้น ให ้น ักศ ึกษาคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การทำกรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์นำเสนอเป็นงาน
เขียน และฝึกพูดในโอกาส
ต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัต ิจร ิงโดยการจัดทำ
โครงการ 

 

1)  ป ร ะ เ ม ิ น จ ากผล ง านที่
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 

2)  ประเมินจากความชัดเจน
ของข ั ้ นตอน  ในการคิ ด
วิเคราะห์หรือรายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  
หรือการทดสอบโดยใช้การ
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข ้ อสอบม ี ก า ร
วิเคราะห์แนวคิด 

3)  ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและ
กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 

2) มีความสามารถในการปรับ 
ตัวควบคุมอารมณ์ตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่
ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได้ 

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

2) จัดกิจกรรมการเร ียนการ
สอนที ่ เน ้นให้น ักศ ึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 

3) คว ามส ำค ัญข อ ง ค ว า ม 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4) ให ้น ักศ ึกษาม ี โอกาสทำ
โครงการที ่มีประโยชน์ต่อ
สังคม 

1 ) ประเม ินผลงานจากการ
ทำงานกลุ ่ม การนำเสนอ
งานตามกลุ ่มที ่ได้รับมอบ 
หมาย 

2) การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  

3) สังเกตการทำงานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียน
ในการร่วมกลุ่ม 

4) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร ท ำ
กิจกรรมของโครงการ 

 
 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เช ิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เก ็บรวบรวมข ้อม ูลและ
นำเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้
การสื ่อสารทั ้งการพูด การฟัง 
การเขียน ระหว่างผู ้เร ียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ที่
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้
การค้นคว้า ว ิเคราะห์ข้อมูล  
และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนำเสนอ   
     ความคดิ การรายงาน 
2)  ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ง า น ต า ม

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่จัด 

3)  ประเมินจากการวิเคราะห์
ข้อมูลการทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ตระหน ักในค ุณค ่าและ 
ค ุ ณ ธ ร ร ม  จ ร ิ ย ธ ร ร ม 
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีว ิน ัย ตรงต่อเวลา และ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้นำ และ
ผู้ตาม สามารถทำงาน เป็น
ทีมและสามารถแก้ไข ข้อ
ข ั ด แ ย ้ ง แ ล ะ ล ำ ดั บ 
ความสำคัญ 

4) เคารพส ิทธ ิ และร ั บ ฟั ง 
ความค ิด เห ็นของผ ู ้ อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศ ักด ิ ์ ศร ี ของความ เป็ น 
มนุษย ์

5) เคารพกฎระเบ ียบและ 
ข ้ อบ ั ง ค ั บต ่ า ง  ๆ  ของ 
องค์กรและสังคม 

6) ส ามา รถว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล 
ก ร ะ ท บ  จ า ก ก า ร ใ ช้  
คอมพ ิว เตอร ์ต ่อบ ุคคล 
องค์กรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 

1) กำหนดว ัฒนธรรมองค ์กร 
เพ ื ่ อ เป ็ นการปล ู กฝ ั ง ให้  
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ ตรง
เวลา ตลอดจนการ แต่งกาย
ที ่เป็นไปตาม ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับ -ผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบัน และสังคม เคารพ
สิทธิและรับ ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
ใ น ป ร ะ เ ด ็ น ว ิ ก ฤ ต ด ้ า น 
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และว ิชาการท ั ้ งประเด็น 
ว ิ ก ฤตขอ งจ ร ร ย าบร รณ 
วิชาชีพ 

3) สอดแทรกเรื ่องการเคารพ 
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
และตระหนักถึงผลกระทบ 
ของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคมใน
การสอนทุกรายวิชา 

 

1) ประเมินจากการตรงเวลา 
การแต่งกายของนักศึกษา 
ในการเข้าชั ้นเรียน การมี 
ส ่วนร ่วมในกิจกรรมการ 
เ ร ี ยน  กา รส ่ ง ง านต าม 
กำหนด ระยะเวลาที ่มอบ 
หมาย และความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ก า ร 
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

3) ประเมินจากการเข้าร ่วม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษา 
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2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความร ู ้และความเข ้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา 

2) สามารถว ิ เคราะห ์ป ัญหา 
เข ้ า ใจและอธ ิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมท ั ้ งประย ุกต ์ความรู้  
ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที ่ เหมาะสมกับการแก้ไข 
ปัญหา 

3) ความสามารถว ิ เคราะห์  
ออกแบบ ติดตั ้ง ปรับปรุง 
และ/หร ือประเม ินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรง
ตามข้อกำหนด 

4) ส า ม า ร ถ ต ิ ด ต า ม ค ว า ม 
ก้าวหน้าทางวิชาการและ 
ว ิว ัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 

5) รู ้ เข ้าใจและสนใจพัฒนา 
ความรู ้ ความชำนาญทาง 
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

6) มีความรู ้ในแนวกว้างของ 
สาขาว ิชาที ่ศ ึกษาเพื ่อให้ 
เล ็งเห็นการเปลี ่ยนแปลง 
และเข ้าใจผลกระทบของ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1) ใช ้การเร ียนการสอนใน 
หลากหลายรูปแบบ เน้น 
หลักการทางทฤษฎี และ 
ประย ุกต ์ทางปฏ ิบ ัต ิ ใน 
สภาพแวดล้อมจริง เป็นไป 
ตามลักษณะของรายวิชา  
น ั ้น  ๆ เช ่น การจัดการ
เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ  Flipped 
Classroom ในวิชาที ่มีทั้ง
ส่วนทฤษฎีและปฏิบัติ  โดย
ใช้ระบบ e-learning ของ
มหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลาง
ในกา รแนะนำ เน ื ้ อห า 
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
ก่อนเข้าชั้นเรียนและปรับ
กิจกรรมในชั ้นเร ียนเพ่ือ
ก า ร แ ก ้ ป ั ญ ห า แ ล ะ
ประยุกต์ใช้จริง 

2) จัดการเรียนการสอนที่เป็น
การผล ิ ต ร ่ ว มระหว ่ า ง
ห ล ั ก ส ู ต ร แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ (CWIE) เพ่ือ
การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
จ ร ิ ง ผ ่ านก ิ จกร รมการ
ส ั ง เกตการทำงานหรื อ 
การศึกษาดูงาน 

3) เ ช ิ ญผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช าญท ี ่ มี  
ประสบการณ์ตรงมาเป็น 
วิทยากร 

1) การสอบกลางภาค การศึกษา
และปลายภาคการศึกษา 

2) ประเมินจากรายงาน ชิ้นงาน 
และ/หรือ การนำเสนอใน 
ชั้นเรียน 

3) ประเม ินจากรายว ิชาฝึก 
ปฏิบัติวิชาชีพ 

4) ประเมินจากการทำกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

7) ม ี ป ร ะสบกา รณ ์ ใ น ก า ร 
พ ั ฒ น า แ ล ะ /ห ร ื อ ก า ร 
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
ได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ 
ในสาขาว ิชาท ี ่ศ ึกษา กับ
ความรู ้ในศาสตร์อื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) คิดอย่างมีว ิจารณญาณ 
และอย่างเป็นระบบ  

2) สามารถสืบค้น ต ีความ 
และประเมินสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา 
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  แ ล ะ ส รุ ป 
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ  

4) สามารถประยุกต์ความรู้ 
และทักษะกับการแก้ไข 
ป ัญหาทาง เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด ้ อ ย ่ า ง 
เหมาะสม 

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
เกี ่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง 
ว ิชาการ ว ิชาช ีพและทาง 
สังคม 

2) การจ ัดการเร ียนการสอน
แ บ บ  PBL โ ด ย เ น ้ น ก า ร
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ั ญ ห า  ส รุ ป 
เช ื ่ อม โยง  และประยุ กต์
ค ว ามร ู ้  และท ั กษะ เ พ่ื อ
แก ้ป ัญหาทางเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ผ ่ า น ก า ร ท ำ
โครงงานทาง เทคโน โลยี
สารสนเทศของนักศึกษา 

3) การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมแบบ Connectivism 
Learning เพื ่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
เคร ื ่องม ือต ่างๆ เช ่น web 

1) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล ก า ร 
ว ิ เคราะห ์แบบว ิภาษว ิธี
เกี ่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง 
ว ิชาการ ว ิชาช ีพและทาง 
สังคม 

2) ประเมินจากผลแนวคิด ของ
การแก้ปัญหา และวิธี การ
แก้ปัญหาโดยการ ประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา 

3) ประเม ินจากการเข ้าร ่วม 
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการที่
สัมพันธ์กับทางด้านเทคโน 
โลย ีสารสนเทศเป็นรายปี 
ตลอดหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

browser, search engine, 
แพลตฟอร ์มโซเช ียลม ี เดีย
ต ่ า ง ๆ  ร ว ม ถ ึ ง ร ะ บ บ  e-
learning.yru.ac.th เ พ่ื อ
สนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการ
เ ร ี ยนร ู ้ ใ นการ เ ล ื อกสร ร
ทร ั พยากรการ เ ร ี ยน ร ู ้ ที่
ต้องการด้วยตนเอง ทั้งที ่อยู่
ในรูปของสื ่อการเรียน หรือ 
เชื ่อมโยงกับแหล่งข้อมูลอ่ืน 
ห ร ื อ  ผ ู ้ ส อน โ ดยตร งบน
เครือข่าย  

3) การเข้าร่วมกิจกรรม อบรม 
หรือปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นรายปีตลอด หลักสูตร 

 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศกับ 
กลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือ 
และอำนวยความสะดวกแก่
การแก้ปัญหาสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ทั ้งในบทบาทของ 
ผู้นำ หรือในบทบาทของ ผู้
ร่วมทีมทำงาน 

1) กา รสอนท ี ่ เ น้ น ก า ร มี  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  
ผ ู ้ เร ียนก ับผ ู ้สอน  และ 
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนที ่ม ีการทำงานเป็น
กลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการแสดง 
บทบาทของการเป็นผู ้นำ 
และผู้ตาม 

3) จ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมให้  
นักศึกษาได้มีความรับ -ผิด

1) ประเม ินความสามารถใน 
การทำงานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
กลุ่มงาน หรือสังคมอย่าง มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ 
สร้างสรรค์ 

2) ประเมินจากผู ้เร ียนในการ 
แสดงบทบาทของการเป็น 
ผู ้นำและผู ้ตาม ในสถาน -
การณ์การเรียนรู้ ตามวัตถุ- 
ประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3) สามารถใช้ความรู้ใน ศาสตร์
มาชี้นำสังคมใน ประเด็นที่
เหมาะสม 

4) มีความร ับผ ิดชอบในการ 
ก ร ะทำขอ ง ตน เ อ ง แ ล ะ 
รับผิดชอบงานกลุ่ม 

5) สามารถเป็นผู ้ร ิเร ิ ่มแสดง 
ป ร ะ เ ด ็ น ใ น ก า ร แ ก ้ ไ ข 
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ 
ส ่วนรวม พร ้อมทั ้ งแสดง 
จุดยืน อย่างพอเหมาะทั้ง 
ของตนเองและของกลุ่ม 

6) ม ี ค ว ามร ั บผ ิ ดชอบก า ร 
พัฒนาการเร ียนร ู ้ท ั ้งของ 
ตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ชอบ  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 

3) ประ เ ม ิ น ผลจ ากกา รจั ด 
ก ิจกรรมและการเข ้าร ่วม 
กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1 ) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ 
ที ่จำเป็นที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน 
ต ่อการทำงานที ่ เก ี ่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะนำประเด็น 
การแก ้ ไขป ัญหาโดย ใช้  
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี ่ยวข้องอย่าง 
สร้างสรรค ์

1) การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ 
ฝ ึ กท ั กษะกา รส ื ่ อ ส า ร 
ระหว่างบุคคลทั ้งการพูด 
การฟัง และการเขียนใน 
กลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน 
และผู ้สอน และบุคคลที่  
เกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

1) การประเม ินผลงานตาม 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ 
ป ร ะ เ ม ิ น ท ั ก ษ ะก า ร พู ด  
การเขียน 

2) ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก เ ท ค นิ ค 
การนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี  
การเลือกใช้เครื ่องมือทาง 
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 
ว ิ ทยาการคอมพ ิ ว เตอร์  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3) สามารถส ื ่ อสารอย ่ า งมี  
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า 
และการเข ียน พร ้อมทั้ ง 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 
นำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) ส ามา รถ ใ ช ้ เ ทค โ น โ ล ยี  
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด ้ อ ย ่ า ง 
เหมาะสม 

 

ได้เลือกและใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบและ 
วิธีการ 

3) การจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ใช้ความสามารถในการ 
ส ืบค้นบทความทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่  
น่าสนใจ  ทำความเข้าใจ 
แล ะนำ เ สนอ ไ ด ้ อ ย ่ า ง 
เหมาะสม 

คณิตศาสตร ์ หร ือสถิต ิ ที่
เกี่ยวข้อง 

3) ประเม ินจากรายงานและ 
การนำเสนอในชั้นเรียน 

 

 
 

3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)   

3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

3.1.2  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง  
เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของ   
    ตนเองและสังคมได ้

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
นำเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                   
151001008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   
151001009  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
151001013  ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
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  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
151001011  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
151001012  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
151001016  อยู่ดี กินดี มีสุข                   
151001017  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   
151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                   
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ                   
151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
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 

151001019   การบริหารร่างกาย                   
151001020   การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
151001021   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
151001022   ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   
151001023   ความงดงามแห่งตน                   
151001024   ก้าวสู่โลกกว้าง                   
151001025   ความจริงของชีวิต                   
151001026   การพัฒนาตน                   
151001027   สุนทรียภาพของชีวิต                   
151001028   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
151001029   พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
151001030   ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   

 
● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
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 

151001031   สังคมภิวัตน์                   
151001032   ครูแห่งแผ่นดิน                   
151001033   วิถีไทย วิถีถิ่น                   
151001034   ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
151001035   วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 
 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวด

วิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและ สามารถแก้ไข 
ข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ 
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร และ
สังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
3.2.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขา 
วิชาที่ศึกษา 

2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที ่เหมาะสมกับการ 
แก้ไขปัญหา 

3) ความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 

5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง 
ต่อเนื่อง  

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง 
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3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ 
ต้องการ 

4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถาน - 
การณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ 
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง 
ต่อเนื่อง 

3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยว กับ

คอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 

หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง 

เลือก ใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การ
วิเคราะห์เชิง ตัวเลข

การสื่อสารฯ  
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

141141001 พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

141141002 คณิตศาสตร์สำหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

141142009 วิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

141141003 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

141142010 การวิเคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบ  

  ● ● ○ ○     ● ● ● ○ ○ ○     ● ● ● ○ ● ○ ○ ○     ●   ○   

141143018 สัมมนาประเด็นทางสังคม
และวิชาชพีทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 

141143019 ผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

141141004 ระบบฐานข้อมูล ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
 



 

 

 

78 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การ
วิเคราะห์เชิง ตัวเลข

การสื่อสารฯ  
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

141142011 การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร ์

● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 

141142012 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสือ่สังคม
ออนไลน์ 

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

141143020 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

341143021 การทำเหมืองข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● 

141143022 ระบบธุรกิจอัจฉรยิะ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
141144033 โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 
● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

141141005 ขั้นตอนวิธแีละการเขียน
โปรแกรมขั้นพื้นฐาน 

● ●     ○   ○ ● ●     ○     ● ● ○ ● ○ ○     ●   ● ● ● ● ● 

141143023 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การ
วิเคราะห์เชงิ ตวัเลข

การสื่อสารฯ  
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

141143024 การออกแบบและพัฒนา
งานบนเว็บ 

○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 

141143025 โมบายเทคโนโลยีและแอป
พลิเคชัน 

○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 

141144034 การบูรณาการการเขียน
โปรแกรมและเทคโนโลย ี

○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ●   ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

341141006 ระบบปฏิบัตกิารและซ่อม
บำรุงคอมพิวเตอร์ 

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

141143026 เทคโนโลยีเครือข่าย  ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 
141141007 การจัดการเทคโนโลยี

สำนักงาน 
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○     ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 

141141008 เศรษฐกิจดิจิทัล ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● 
141142013 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○   ○ ○ ○ ●   ● ○ 
141142014 การสร้างสื่อแอนิเมชัน ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● 
141142015 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○   ○   ●   ● ● ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○     ○ ○ 

141142016 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● 
 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การ
วิเคราะห์เชงิ ตวัเลข

การสื่อสารฯ  
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

141143027 ปัญญาประดิษฐ ์ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● 
141143028 การประมวลผลคลาวด์ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
141143029 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○   ● ○ ○ ●   ○ ● ●     ○ ○   ● ● ○ ○ ● 

141143030 อินเทอร์เน็ตสำหรับทุก
สรรพสิ่ง 

○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● 

141143031 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

141144035 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ 

● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 

141144036 การรวบรวมและกลั่นกรอง
ข้อมูล 

● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● 

141144037 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
141142017 การเตรียมสหกิจศึกษา

ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● 

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ การ
วิเคราะห์เชงิ ตวัเลข

การสื่อสารฯ  
ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

141143032 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

141144038 สหกิจศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● 

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
2) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
3) อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบรายวิชารายงานผลการประเมินรายวิชาต่อประธาน 

หลักสูตร หรือผู้บริหารตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยให้ทราบทุกภาคการศึกษา 
2.2.2 การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
และรายงานผล ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 

2)  ประเมินสมรรถนะนักศึกษาตามสมรรถนะเป้าหมายของนักศึกษารายชั้นปี 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

1) สำรวจสภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ ่นที ่จบ 
การศึกษา ในด้านระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ  
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) สำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบ 
สอบถามประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการ 

3) สำรวจความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบัณฑิต 
4) สอบถามบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร ที่มีประโยชน์ในการประกอบ 

อาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้ และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
5) ผลงานของนักศึกษาที่ปรากฏต่อสาธารณชนที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบซอฟต์แวร์ ที่

พัฒนาจากโครงงานหรืองานวิจัย รางวัลทางนวัตกรรมที่ได้รับจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
6) สำรวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรือความคิดเห็นของ 

อาจารย์ต่อความพร้อมในการเรียน กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที ่2 ข้อที่ 5 ดังนี้ 

 

ข้อ 34 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
 34.1 มีความประพฤติดี 
 34.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  
ให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
 34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติสำหรับ  
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาภาคปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
 34.5 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญา
ตรี (5 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 
15 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 
ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
 
ข้อ 5 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 34.6 ของข้อ 34 แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 “34.6 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในประกาศมหาวิทยาลัย”  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแนวทางในการ 

ดำเนินงานการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพทางด้านวิชาการ จรรยาบรรณการทำงานวิจัย และการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

1.2  มีการแนะนำให้อาจารย์พิเศษรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ รายวิชาที่จะสอน 
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.3  สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดผลประเมิน 
ผลการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการวิจัยในสาขาวิชาตนเอง 
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ร่วมประชุม 
วิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  

1.4  พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่กำหนด ติดตามและ  
ประเมินผล รวมทั้งการนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

1) จัดอบรมด้านการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดผลประเมินผล 
2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เช่น การออกค่ายอาสา การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น 
2) กระตุ ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา โดยสนับสนุนการเขียน 

เอกสาร หรือตำราในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์สรรหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย ทำวิจัย ตีพิมพ์และ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเข้มแข็งทางวิชาการ  
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ เช่น 

การเข้าฝึกอบรม และหรือการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าตามทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกำกับมาตรฐานให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้
และ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ  

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดี  
ฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนด 
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผน 
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูล 
สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้น 
ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานทำ  
ของบัณฑิตจากระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุก
ปีเมื่อมบีัณฑิตจบการศึกษาและแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือ
เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู้ใช้ 
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 

3. นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ 
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการกำหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 5 
ปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อทราบและอนุมัติ และจัดทำประกาศรับ สมัคร
บุคคล เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั ้งนี ้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา  
คณะ และหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชาย 
แดนภาคใต้เกิดการรับรู้ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส 
และน่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการดำเนินงานการรับนักศึกษา ของหลักสูตร 
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัย ตามระบบและกลไก
ที่กำหนด กองบริการการศึกษาจัดทำแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการกำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และกำหนด คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติ
ค ร บ ถ ้ ว น ต า ม ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ ย ะ ล า  ก ำ ห น ด ไ ว ้ ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก น ั ก ศ ึ ก ษ า 
มี 2 ระบบ คือ ระบบโควตา และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้
ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับสมัคร และสอบ
คัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี ่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบ
สัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการรับ นักศึกษาใหม่ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะได้กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและ 
ประเมินผลหลังการเรียนปรับพื ้นฐาน เพื ่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้ 
มหาว ิทยาลัยย ังได ้จ ัดทำค ู ่ม ือน ักศ ึกษาเพ ื ่อย ึดถ ือเป ็นแนวปฏ ิบ ัต ิจนสำเร ็จการศ ึกษา  
โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 

1.  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร วิธีการ 
ประพฤตตินในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพนักศึกษา 

2.  การปรับความรู้พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา อย่างไรก็ตาม 
สาขาวิชาไม่ได้มีการปรับพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เนื่องจากมีการนำความรู้ทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้งานค่อนข้างน้อย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากการเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายมาแล้ว และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเนื้อหาพ้ืนฐานซึ่งมีจัดเรียนในหลักสูตร อยู่
แล้ว  

สำหรับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สำหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มให้เป็นไปตามคู่มือ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่ องที่ 
เกี่ยวกับวิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ 
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่ 
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็น
และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ 
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือ 
เตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม 
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 หลักสูตร 

หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำกับ 
มาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามที่ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ 
เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ คือ ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา /ปรับปรุง 
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ศึกษาความจำเป็นและความต้องการ 
ปรับปรุงหลักสูตร สำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน ศึกษาความ 
ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก 
ที่จำเป็นต้องเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 
คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้    
อีกทั้งนำพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใน 
สาขาวิชาต่าง ๆ มุ ่งเน้นให้เป็นผู ้ที ่ม ีความรู ้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที ่ศึกษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื ่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพื ่อนำ  
มาเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
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สารสนเทศ ในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ 
และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย 
วิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบาย 
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ 
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูล 
สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

5.2 การเรียนการสอน 
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้กำหนดให้ผู ้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอน
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการดำเนินการของ รายวิชาและ
นำผลการดำเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื ้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป และทุก สิ ้นปี
การศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรายงานผลการ 
ดำเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจำปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร 
จัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและ 
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผลการดำเนินการกับ 
มาตรฐานอื่นๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็น ของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยัง คณบดี และใช้เป็นข้อมูล ในการศึกษา ด้วย
ตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และเป็นข้อมูลในการรับรอง หลักสูตร จากผู้
ประเมินภายนอกได้ด้วย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการประเมินทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียน และจะมีการประเมินทักษะของสมรรถนะที่
คาดหวังตามชั้นปี เพ่ือเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมี 

ส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งในรูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็นหรือให้ข้อคิดเห็น การร่วม
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลในการสำรวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อม
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ทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ ทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ สรุปดังนี้ 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตำแหน่งงาน 

2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
 จัดการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 

6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรทั้งงบ 
ประมาณแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม 
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.3.1 สถานที่  
 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวน 

ที่มีอยู่แล้ว 
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 
ห้องเรียนขนาดจุ50 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 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวน 

ที่มีอยู่แล้ว 
หมายเหตุ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1 ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2 ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3 ขนาดจุ 400 คน 

ห้องประชุมนังกา ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมหลินเหลียน ขนาดจ ุ200 คน 
ห้องประชุมหยางถาว ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน  
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 100 เครื่อง 

2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 160 เครื่อง 

3 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ 40 เครื่อง 
4 เครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง 
5 โปรเจคเตอร์ 7 เครื่อง 
6 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน 7 เครื่อง 
8 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 
9 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 
10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 30 ตัว 
11 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 
12 ชุดหุ่นยนต์ Robo Master 8 ตัว 
13 ชุดหุ่นยนต์ Lego EV3 30 ชุด 
14 ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์เบื้องต้น Wedo 2.0  21 ชุด 
15 สมาร์ททีวี 100 นิ้ว 1 เครื่อง 
16 เครื่องพิมพ์และตัดสติกเกอร์ 1 เครื่อง 
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อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

1 ชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์  2 ชุด 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 10 เครื่อง 

3 โปรเจคเตอร์ 10 เครื่อง 

4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5 เครื่อง 

 
 

6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื ่อง 
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

6.3.3.1 เอกสารและตำรา 

1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย  จำนวน          163,565   ชื่อเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ จำนวน             9,740     ชื่อเรื่อง 

รวม                  173,305 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย จำนวน             3,605 ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ  จำนวน                   1  ชื่อเรื่อง 

รวม                      3,606 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1 ภาษาไทย จำนวน            40,985 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ  จำนวน                209 ชื่อเรื่อง 

รวม                     41,194 ชื่อเรื่อง 

6.3.3.2 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 

ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

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

http://aritc.yru.ac.th/
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1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ภาษาไทยที่
รวบรวมหนังสือจากสาขาวิชาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตร์ การเกษตรและชีวิวิทยา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

 

2) ระบบฐานข้อมลู E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 
1997- ปัจจุบัน 

2.2) ฐานข ้อม ูล Web of Science เป ็นฐานข ้อม ูลอ ้างอิง (Citation 
Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และ
รายการอ้างอิง (Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น 
สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลป ศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เช่น 
เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา  ศิลปะ  ดนตรี เป็นต้น จากวารสาร ไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้
ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน 

2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มี เนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก 

2.4) ฐ านข ้ อม ู ล  EBSCO Discovery Service Plus Full Text เ ป็ น 
นว ัตกรรมที ่ ใช ้ในการจ ัดการและการส ืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที ่สำน ักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้ดำเนินการตรวจรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย /สถาบันทั้ง 78 
แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว 
(Single Search) 

2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูล 
วารสารฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลกั (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไป
จนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทาง ต่างๆ 
ทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล 
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 

2.7)  ฐานข้อมูล Emerald Management  มีเนื้อหาครอบคลุม 24 สาขา
การจัดการเช่นการบัญชีและการเงิน ธุรกิจเศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ความรู้และสารสนเทศ การตลาดการศึกษาองค์กร อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวฯลฯให้วารสารฉบับ
เต็ม (Full Text) 225 รายการ และเพ่ิมอีก 12 รายการในปี 2011 ให้วารสารย้อนหลังถึงปี 1994 
Emerald Backfiles ให้บทความฉบับเต็มจากวารสารกว่า 120 รายการ ย้อนหลังถึงฉบับที่ 1 ของแต่
ละชื่อ ฉบับเก่าที่สุด ปี 1898 

2.8) ฐานข้อมูล ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่
จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่
สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่
ปี 1985- ปัจจุบัน 

2.9) ฐานข ้ อม ู ล  Computers & Applied Sciences Complete เป็ น
ฐานข้อมูลที ่ครอบคลุมขอบเขตการวิจ ัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมือ
อาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื ่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ 
นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ 

 
3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  

3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศ สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และ แอฟริกา มากกว่า 
1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.ตรวจรับ) (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 

3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและ 
ตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ 
และสื่ออ่ืนๆ ที่จำเป็น รวมถึง การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหาทรัพยากร การเรียนการสอนที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีกลไกเพ่ือ ขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ดังนี้ 

1. สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในห้องปฏิบัติการห้องเรียนเพื่อทราบ
จำนวนและคุณภาพของสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั ้งหมดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและจัดทำโครงการประจำปี 

2. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดหาครุภัณฑ์ของหลักสูตรเพ่ือ 
ปรับแผนให้เหมาะสมกับจุดเน้นของหลักสูตรและสภาพปัจจุบัน 

3. จัดสรรงบประมาณและเสนอโครงการเพื ่อให้มีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน 
คอมพิวเตอร์ที่พอเพียงสำหรับการเรียนการสอน 

4. เสนอโครงการเพ่ือให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากงบประมาณปกติ 
 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอน 
และผู้เรียน 

2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน 
หลักสูตร 

3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน 
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการ และ ช่องทาง 
การเร ียนร ู ้  เพ ื ่อ สนับสนุน 
การศึกษาใน ห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพื่อการ เรียนรู้
ด ้ ว ย ต น เ อ ง อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.จ ัด ให ้ม ีห ้ อ ง เร ี ยนท ี ่ ม ี สื่ อ 
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน 
การสอน การทำกิจกรรม ใน
ห้องเรียน 

2. จ ัดเตร ียมห ้องปฏ ิบ ัต ิการ 
เพื ่อให้นักศึกษาสามารถฝึก 
ปฏิบัติสร ้างความพร้อมใน 
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1. ผลสำรวจความพร้อมของ 
สื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นประจำ
ห้องเรียนและห้อง  

  ปฏิบัติการจากอาจารย์และ 
นักศึกษา 

2. จำนวนหนังสือตำรา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถ ิต ิการใช ้งานหน ังสือ 
ตำรา สื่อดิจิทัล 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู ้ด้วย 
ตน เอง เพ ื ่ อ ให ้ น ั กศ ึ กษา 
สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย ตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ ทั้ง
หนังสือตำราและสื ่อดิจิทัล 
เพ่ือการเรียนรู้ 

3. ผลสำรวจความพึงพอใจ 
ของน ักศ ึกษาต ่อการให้  
บริการทรัพยากรเพื ่อการ 
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 

 
ทั้งนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมใน 

การจัดทำแผนครุภัณฑ์ประจำปี การเสนอของบประมาณเพื่อรับการสนับสนุนการปรับปรุงห้อง 
ปฏิบัติการตามศาสตร์ที่รับผิดชอบและผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องส่งผล 
ให้หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอและพร้อมต่อ
การใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีและมีคุณภาพสำหรับ 
รายวิชาในหลักสูตรอย่างครบถ้วน ซึ่งในห้องปฏิบัติการมีครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนที่ 
เพียงพอและครบถ้วน อีกทั้งหลักสูตรได้ทำการสำรวจความเพียงพอของทรัพยากรที่มีอยู่กับจำนวน 
นักศึกษาและอาจารย์ และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในเรื่องการใช้งานทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ 
เพ่ือปรับปรุงและจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 

1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1 อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

x x x X x 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ที ่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x X x 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาค 
สนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน ในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x X x 

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ .5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ ทุกรายวิชา 

x x x X x 



96 

 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x X x 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรียน รู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x X x 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการดำเนินงาน ที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x X x 

8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัด การเรยีน
การสอน 

x x x X x 

9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x X x 

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา วิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x X x 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X x 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย กว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบง่ชี้ 
รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน  
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กำหนดให้คณาจารย์จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4) ซึ่งมีรายละเอียดของ 
กลยุทธ์ การประเมินการสอน และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) หลังการสอน 
แต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง คือ 
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมสังเกต 
การสอนของอาจารย์ผู้สอน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการสำรวจหรือโดยวิธีการวิจัย  

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1  รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการประเมินของนักศึกษา ผู้ รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร 

วิชาการคณะ 
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4.3  ดำเนินการปรับปรุง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา รวมถึงดำเนินการประเมินผลหลักสูตร 
(มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี ดังนี้ 

1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560” เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science 

(Information technology) 
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information 

Technology) 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science 

(Information technology) 
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information 

Technology) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม นำ

ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม นำภูมิ

ปัญญาพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

ปรับปรุง 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี
ว ัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีคุณสมบัติท่ีสำคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการและการประยุกต์ในงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การต ิดต ่อประสานงาน การมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

2. เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ใน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติท่ีสำคัญ 3 ประการ ดังน้ี 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถใน
การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ฐานในการสื ่อสาร การติดต่อประสานงาน และการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
วินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   

ไม่น้อยกว่า  125 หน่วยกิต 
6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   

ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต 
ปรับลด
หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 นก. 
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 89 นก. 
7.2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 นก. 
7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  73 นก. 
  1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  67 นก. 
  2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า   6 นก. 
7.2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  

 ไม่น้อยกว่า  7 นก. 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 นก. 

ให ้เล ือกเร ียนว ิชาใด ๆ ในหลักส ูตรมหา -
วิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 นก. 
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 นก. 
7.2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 นก. 
7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  67 นก. 
  1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  55 นก. 
  2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
7.2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  

 ไม่น้อยกว่า  8 นก. 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 นก. 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

1. คงเดิม
หน่วยกิต
หมวดวิชา
ศึกษา
ท่ัวไปและ
หมวดวิชา
เลือกเสรี 

2. ปรับลด
หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะ
ด้าน 
 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 นก. 
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

 ไม่น้อยกว่า  12 นก. 
1) บังคับเรียน  10 นก. 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 

และการเขียน  2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

และพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

และพัฒนาการ เรียนรู้ 2(1-2-3) 
 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 นก. 
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

 ไม่น้อยกว่า  15 นก. 
 1) บังคับเรียน  12 นก. 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
                Thai for Communication  
151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบ       3(3-0-6) 
                อาชีพ*             
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา               3(3-0-6)  
151001006 ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์    3(3-0-6) 

 151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ               2(1-2-3) 
                  สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  

 
ปรับปรุง  
1. รายวิชา 
2. รหัสวิชา  
3. จำนวน 
หน่วยกิต 
4. จำนวน

ชั่วโมงเรียน
เป็น
ภาคทฤษฎ ี
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

 2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  

 2(1-2-3) 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษา

ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 211104 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  2 นก. 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  
 2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ
การเขียน  2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  

 2(1-2-3) 
8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 นก. 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข  2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์  2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน  2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต  2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1    2(1-2-3) 
 151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ     3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

 2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3 นก. 
151001004 พัฒนาทักษะการพูดและ       3(3-0-6)                 

   การเขียนภาษาไทย    
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร   3(3-0-6)                
                ภาษาอังกฤษ   
151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

8.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า  6 นก. 
 1) วิชาบังคับ  3 นก. 
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6)  

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิต             3(3-0-6) 
                 ประจำวัน 
2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3 นก.  
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6)   

    เพื่อการนำเสนอ   
151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 
                 ในชีวิตประจำวัน           
151001018  คณิตศาสตร์ในชีวิต            3(3-0-6) 
                 ประจำวัน          
151001019 การบริหารร่างกาย     1(0-2-2) 
151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต2(1-2-3) 
151001021 ศาสตร์พระราชากับ              3(3-0-6) 

    การพัฒนาท้องถิ่น   
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8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6 นก. 
2150101 สังคมภิวัตน์  2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  

 2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต  2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3) 

8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 6 นก. 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในชีวิตประจำวัน  2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนา 

คุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
 
 
 
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  89 นก. 
8.2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 นก. 

4111353  สถิติเพ่ือการวิจัย 
ด้านคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

4114101 พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 3(3-0-6) 

4114102 คณิตศาสตร์สำหรับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 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 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต          3(3-0-6) 
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       2(1-2-3) 

8.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า  6 นก. 
 1) วิชาบังคับ  3 นก. 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6)     

 2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 นก. 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6)  
151001031 สังคมภิวัตน์                    3(3-0-6) 

 
8.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   3 นก. 
 1) คณะครุศาสตร์   3 นก. 
151001032 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
หรือ 

 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 นก. 
151001033 วิถีไทย วิถีถิ่น  3(3-0-6)  
หรือ 

 3) คณะวิทยาการจัดการ  3 นก. 
151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)  

หรือ  
 3) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

และการเกษตร  3 นก. 
151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 

ทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  84 นก. 
8.2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 นก.  
141141001 พื้นฐานด้านเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
                สารสนเทศ  
141141002 คณิตศาสตร์สำหรับ            3(3-0-6) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
141142009 วิจัยและสถิตดิ้านเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

สารสนเทศ  
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8.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 73 นก. 
 1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  67 นก. 
  (1) กลุ่มประเด็นองค์การและ 

ระบบสารสนเทศ  11 นก. 
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ  3(3-0-6) 
4114103 ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
4114205 การวิเคราะห์และ 

ออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 2(1-2-3) 
 

  (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  29 นก. 
4111138 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
4111260 การบริหารและการบำรุงรักษา3(2-2-5) 

ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) 
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 
4114207 การบริหารโครงการ            3(2-2-5) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
4114311 การจัดการคุณภาพ             2(1-2-3) 
             สารสนเทศ  
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยใน        3(2-2-5) 
             ระบบสารสนเทศและการ 
             บริหารความเสี่ยง   
4114419 โมบายเทคโนโลยีและ          3(2-2-5) 
             แอปพลิเคชัน 
(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง        18 นก. 
ซอฟต์แวร์   
4111134 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
4111137 การเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
4111244 การเขียนโปรแกรม 

 8.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า     67 นก. 
 1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ      55 นก. 
  (1) กลุ่มประเด็นองค์การและ                 12 นก. 

ระบบสารสนเทศ   
141141003 ระบบสารสนเทศ                 3(2-2-5) 

เพื่อการจัดการ   
141142010 การวิเคราะห์และ                 3(2-2-5) 

ออกแบบระบบ   
141143018 สัมมนาประเด็นทางสังคมและ  3(2-2-5) 
               วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

141143019 ผู้ประกอบการใหม่ด้าน           3(2-2-5) 
               เทคโนโลยีสารสนเทศ                        

  (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  22 นก. 
141141004 ระบบฐานข้อมูล                  3(2-2-5) 
141142011 การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง          3(2-2-5) 

 มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
141142012 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคม        3(2-2-5) 
                ออนไลน์  
141143020 โครงงานทางเทคโนโลยี          1(0-2-1) 

 สารสนเทศ 1 
341143021 การทำเหมืองข้อมูลและ         6(3-6-9) 
                การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
141143022  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ             3(2-2-5) 
141144033 โครงงานทางเทคโนโลยี          3(0-6-3) 

 สารสนเทศ 2  
 
 
 
 
 
 
(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง          15 นก. 

ซอฟต์แวร์    
141141005 ขั้นตอนวิธีและการเขียน        3(2-2-5) 

โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน  
141143023 การเขียนโปรแกรม              3(2-2-5) 

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  
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คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

4111263 การออกแบบและพัฒนางาน 
บนเว็บ  3(2-2-5) 

4111355 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
4114309 การบูรณาการการเขียน 

โปรแกรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
(4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  9 นก. 

4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4111140 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) 

 
2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  6 นก. 

4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  3(2-2-5) 
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
4111469 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5) 
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
4114313 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4114314 การจัดการเทคโนโลยี           3(2-2-5) 
             สำนักงาน 
4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ            3(2-2-5) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
4114420 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี       3(3-0-6) 

สารสนเทศ  
4114421 การจัดการเทคโนโลยี           3(2-2-5) 

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์  
4114422  การวางแผนทรัพยากร       3(2-2-5) 

วิสาหกิจ   
4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยี      3(2-2-5) 

สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

8.2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
 ไม่น้อยกว่า  7 นก. 

141143024 การออกแบบและพัฒนา      3(2-2-5) 
                งานบนเว็บ  
141143025 โมบายเทคโนโลยีและ        3(2-2-5) 

แอปพลิเคชัน  
141144034 การบูรณาการการเขียน      3(2-2-5) 

โปรแกรมและเทคโนโลยี  
(4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6 นก. 
341141006 ระบบปฏิบัติการและ         6(3-6-9) 

  ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์     
 
 
2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  12 นก. 
141141007 การจัดการเทคโนโลยี          3(2-2-5) 
                สำนักงาน 

141141008 เศรษฐกิจดิจิทัล         3(2-2-5) 
141142013 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
141142014 การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
141142015 การจัดการเทคโนโลยี           3(2-2-5) 
                สารสนเทศเชิงกลยุทธ์   
141142016 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
141143026 เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-5) 
141143027 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
141143028 การประมวลผลคลาวด์   3(2-2-5) 
141143029 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ            3(2-2-5) 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

141143030 อินเทอร์เน็ตสำหรับ            3(2-2-5) 
                ทุกสรรพสิ่ง  
141143031 ระบบสารสนเทศ               3(2-2-5) 
                ทางภูมิศาสตร์  

141144035 ความม่ันคงของระบบ  3(2-2-5) 
                สารสนเทศ   

141144036 การรวบรวมและกลั่น          3(2-2-5) 
                กรองข้อมูล  

141144037 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง         3(2-2-5) 
 
8.2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
 ไม่น้อยกว่า  8 นก. 
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4114104 การเตรียมฝึก               1(90 ชั่วโมง) 
             ประสบการณ์1 

วิชาชีพและการเตรียม 
สหกิจศึกษาทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4114208 การฝึกประสบการณ์       1(90 ชั่วโมง) 
             วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
4114317 การฝึกประสบการณ์       1(90 ชั่วโมง) 
            วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  

  
4114424 การฝึกประสบการณ์      4(360ช่ัวโมง) 
            วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3   
4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยี   6(600 ชั่วโมง) 

สารสนเทศ 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 นก. 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร ็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี ้

141142017 การเตรียมฝึกสหกิจทางด้าน    1(0-2-1) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ   

141143032 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1(90) 
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

141144038 สหกิจศึกษาเทคโนโลยี      6(600) 
สารสนเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 นก. 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

9. คำอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 นก. 
9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  

 ไม่น้อยกว่า  12 นก. 
1) บังคับเรียน  10 นก. 

 

9. คำอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 นก. 
9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  

 ไม่น้อยกว่า  15 นก. 
1) บังคับเรียน  12 นก. 
151001001 ภาษา ความคิด             3(3-0-6) 
                และการสื่อสาร 

Language Thought and 
Communication  
ความสำค ัญของภาษาไทยในฐานะเป็น

เคร ื ่ อ งม ือ ในการส ื ่ อ สาร  ฝ ึกท ักษะใช ้ภาษา ใน
ชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื ่อสารที ่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู ้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ป ัญหาและแนวทา งก า รแก ้ ไ ขก า ร ใ ช ้ ภ า ษ า ใ น
ชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อ

 
 
 
 
 
รายวิชา
ใหม่ 
 



107 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  

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 

 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 (1-2-3) 
 Thai for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื ่องมือในการสื ่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนำเสนอข ้อม ูลในเช ิง ให ้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

The significance of Thai language 
as communication tools; practice of 
language in daily used in listening, speaking, 
reading and writing; the use of language in 
formal and information communication; 
conducting informative presentation and in 
term of giving opinion, suggestion and 
criticism rationally; studying the problem 
con- ditions and its solutions of language 
used in everyday life; realizing the ethics and 
awareness to society in using Thai for 
communication 

15100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท้ังใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
นำเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื ่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัต ิหน้าที ่การงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน 

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 

ปรับปรุง 
1. รหัสวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. ปรับคำ 

อธิบาย
รายวิชา 

4. ปรับเป็น
รายวิชา
สำหรับ 
การ 
เทียบ
โอน 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
การเขียน 2(1-2-3) 

 Speaking and Writing  
Skills Development 
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ

การ เข ี ยน  เพ ื ่ อ ให ้พ ู ดและ เข ี ยนได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การ
วางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ

 ปรับออก 
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บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 

Rules and development in speaking and 
writing skills in order to speak and write effectively; practice 
in speaking both individual and group and criticizing for 
improvement; practice in writing plot, essay and articles with 
the emphasis of standard language used in a certain writing 
task; practice in criticizing 

 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and 

Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอ ังกฤษเพื ่ อการ

สื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน
ในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื ่น การร้องขอ 
การเสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การ
ถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้
เครื ่องมือ แหล่งข้อมูลเพื ่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ 
หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Developing English skills for 
communication in listening, speaking reading 
and writing in daily life of various situations: 
greeting, leave- taking, self- introduction and 
other, making a request, offer for help, 
suggestion, describing people objects and 
places; inquiring and information giving; 
correspondence in telephone with opinion; 
development of tools usage for research in 
developing communication:  dictionary use, 
article, newspaper and information 
technology use 

 ปรับออก 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
พัฒนาการเรียนรู้  (1-2-3) 
Melayu for Communication and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ

 ปรับออก 
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ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคำ
ภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื ่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำ
ตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
คำแนะนำ การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

Development of Melayu in 
listening, speaking, reading and writing skills 
in daily life , practice of reading aloud in 
Melayu correctly; practice of Melayu 
conversations in different situations ; self-
introduction, greeting, leave- taking, giving 
suggestion, inquiring information nationally 
and internationally as well as practice of 
simple sentence writing 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

 2(1-2-3) 
English for Communication 1 
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในชีว ิตประจำวัน 
ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกต้องเหมาะสม 

Practice of listening, speaking, 
reading, and writing English for daily 
communication; focusing on basic 
vocabulary and expression used in various 
situations which relate to the practice and 
the career field; customs and tradition of the 
English- speaking countries including 
appropriate social etiquette 

 ปรับออก 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการ          2(1-2-3) 
             สื่อสาร 2 

English for Communication 2 
การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ

เข ียนภาษาอ ังกฤษ โดยใช ้สถานการณ ์จร ิง ท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 

 ปรับออก 
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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 
 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบ    2(1-2-3)

อาชีพ  
Thai for  Careers 
 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทย

ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้
เกิดการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข ้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
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 
presentation; providing knowledge , 
analyzing opinion and suggestion through 
the process of academic research to be used 
in various situations for the sake of benefit in 
performing duty and everyday use 

 ปรับออก 

 15100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
English for Fun 
การใช ้ภาษาอ ั งกฤษเพ ื ่ อการส ื ่ อสารใน

ชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และ
สำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถาม
ข้อม ูลเบ ื ้องต ้น การแสดงความคิดเห ็น การแสดง
ความรู้สึก  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 

รายวิชา
ใหม่ 
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presentation  

 15100106 การใช้ภาษาอังกฤษใน         3(3-0-6) 
สังคมออนไลน์   

English Usage for Social Network 
การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อ

ส ั งคมออนไลน ์   การต ั ้ งและการตอบกระท ู ้ เป็น
ภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การ
แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการ
ตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ  

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

รายวิชา
ใหม่ 

 15100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
Technology and Media Literacy 
การรู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้ เท่าทันสื่อ 

การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การ
เข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ 
การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการ
ผลิตสื ่อ  การใช้สื ่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

รายวิชา
ใหม่ 

 2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  2 นก. 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

การเขียน                       2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills 

Development 
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ

การ เข ี ยน  เพ ื ่ อ ให ้พ ู ดและ เข ี ยนได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การ
วางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 

 2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3 นก. 
15100104 การพัฒนาทักษะการพูด 

และการเขียนภาษาไทย    3(3-0-6) 
Developments of Thai  
Speaking and Writing Skills 
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูด

และการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการ
อ่านจากสื่อต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาทในการ
สื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing 

 
ปรับปรุง 
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
หน่วยกิต 
3.คำอธิบาย
รายวิชา 
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Rules and development of reading 

and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  
individual and groups and criticizing for 
improvement,  practice of plot writing,  essay 
and article writing with the emphasis on 
standard language used in a certain writing 
and practice in criticizing 

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 

2100103 หลักการอ่านและการเขียน    2(2-0-4) 
             คำไทย 

Principles of Reading and 
 Writing Thai Words 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียน

คำไทย ศึกษาปัจจัยท่ีทำให้การอ่านและการเขียนคำ
ไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบคำที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ 
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง 

Principles of reading and writing 
Thai words; factors which affect mis- reading 
and incorrect writing; collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually 
incorrectly read and written; discussing and 
summarizing the ways to solve the 
mentioned problem; promoting how to read 
and write Thai words correctly 

 ปรับออก 

 15100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร      3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษ  

English Communication  
Skills Development  
การฟ ั ง และพ ู ด โต ้ ตอบในสถานการณ์  

ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การอ่านและเขียนข้อความ
ขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้าง      ไม่ซับซ้อน  
โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ได้แก่  การจัดบอร์ด
นิทรรศการอย่างง่าย ปฏิบัติภาคสนาม  ปฏิบัติการทาง
ภาษาในสถานการณ์จริง 

Listening and speaking in daily- life 
situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 

 
 

รายวิชา
ใหม่ 
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 

Chinese for Communication    
การใช ้ภาษาจ ีนเพ ื ่อการส ื ่อสาร ใน

ชีวิตประจำวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนำแบบง่ายๆ 
เป ็นต ้น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

Chinese language for 
communication in daily used, conversational 
expression such as greeting, introducing, etc. 
with an emphasis on listening and speaking 
skills, aiming for the application in 
communicating with native speakers 

15100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน

อักษรจีน  คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและ
การสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน  

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

ปรับปรุง 
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
หน่วยกิต 
3. คำอธิบาย 
รายวิชา 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
Melayu for Communication  
การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารใน

ชีวิตประจำวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะนำแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 

Use of Melayu for commu-nication 
in daily life, conversation in daily life such as 
greeting, saying thanks and simple 
introduction  emphasizing on listening and 
speaking skills 

15100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

การใช ้ภาษามลาย ู เพ ื ่ อการส ื ่ อสาร ใน
ชีวิตประจำวัน คำศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การทักทาย
และการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 

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

ปรับปรุง 
1. รหัสวิชา 
2. จำนวน 
หน่วยกิต 
3.คำอธิบาย
รายวิชา 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
การอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
Development of Speaking and 
Reading skills in English 
การพ ัฒนาท ักษะการพ ูดและอ ่ าน

ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนองานหน้าชั้น 
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

The effective development of 
English speaking and reading skills ; practice 
of speaking both individual and in group; 
efficient class presentations and reading 
practices; reading comprehension, reading 
newspapers, advertisements, and websites 

 

 ปรับออก 
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2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 

และการเขียน 2(1-2-3) 
English for Reading and 
Writing Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอ ังกฤษเพื ่อให้

สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าท่ี
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ 
เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานเป็นต้น 

The efficient development of 
reading comprehension in different fields 
and writing skill in the English language with 
an emphasis on correct forms for 
educational and career purposes such as 
writing a letter, filling an application form, 
writing a report, etc. 

 ปรับออก 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
Basic Melayu  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐาน
เข้าด้วยกันและศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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 
 

 ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3) 
Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคำ 

ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจำวัน 
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื ่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได ้

Arabic alphabets, word formation 
processes, basic sentences patterns; practice 

 ปรับออก 
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of listening, speaking, reading and writing 
skills to understand generality in daily life, 
and to be able to apply in communicating 
with native speakers 
9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 นก. 

 
9.1.2 กลุ่มวิชาวิถแีห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า  6 นก. 
 1) บังคับเรียน  3 นก. 
15100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 

Well-being 
การใช้ ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในช ี วิ ต 

ประจำว ัน ผลกระทบจากการใช ้ว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลย ีต ่อส ิ ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ 
ความรู้เรื ่องยาเบื ้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการ
ดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

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 

รายวิชา
ใหม่ 

  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3 นก. 

15100114 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6) 

Information Technology  
for Presentation  
ความรู้เบื้องต้นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์
การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการ
นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

รายวิชา
ใหม่ 

 15100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
Body Exercise  
หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และ

เทคน ิคเบ ื ้องต ้นของการบร ิหารร ่างกายเพ ื ่อการ

รายวิชา
ใหม่ 
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เสริมสร้างกล้ามเนื ้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา 

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 

 15100121 ศาสตร์พระราชาใน 
การพัฒนาท้องถิ่น       3(3-0-6) 

King’s Philosophy for Local 
Development   
ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการ

เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดำริ
เพื ่อความกินดีอยู ่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั ่งยืน 
และการประยุกต์ใช ้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

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

รายวิชา
ใหม่ 

 15100122 ชีช้่องทางดี ชีช้่องทางรวย  3(3-0-6)  
Introduction of Ethics and Wealth    
 ก ารพ ัฒนาท ั กษะการ เ ร ี ยนรู้  เ ข ้ า ใจ  

เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนา
ตนเองเพื่อดำรงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ 
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียน
ผู ้อ ื ่น การบริหารจัดการและภาวะผู ้นำ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบ
ธุรกิจเบื ้องต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการ
สื่อสาร 

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 

รายวิชา
ใหม่ 
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for others, leadership management, human 
resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication  

 15100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6)  
Beauty of Life    
ความร ู ้พ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับมน ุษย์ ส ัมพ ันธ์   

การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู ้อื ่น ธรรมชาติของมนุษย์ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูด
เบื้องต้น หลักการพูดนำเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้นำและ
ผู้ตามท่ีดี การพัฒนาตนในการทำงานกลุ่มและทำงานทีม  
และทักษะการใช้ชีวิต 

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 

รายวิชา
ใหม่ 

 15100124 ก้าวสู่โลกกว้าง   2(1-2-3) 
Step to the World 
การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับ

สมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพื ่อสมัครงาน และการ
เขียนประวัติส่วนตัว การนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์งาน การ
สัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์ 
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาท
และน้ำเสียงในการพูด คำศัพท์และสำนวนเพื ่อการ
ปฏิบัติงานและการสื่อสารในสำนักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนำเสนอ  การ
ปรับตัวเข้าสู ่ส ังคม การปฏิบัติตนในการทำงาน การ
ทำงานเป็นทีม 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 

รายวิชา
ใหม่ 
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2100112 วิทยาการแห่งความสุข  2(1-2-3) 

Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ัง

กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู ้อ ื ่น และสรรพสิ ่งทั ้งปวง การปรับตัวเข ้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน 
การนำหลักคำสอนของศาสนามาปฏิบัต ิ การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of happiness 
on physical health and mental; positive 
perspectives on oneself, other, and 
creature’ s value, environmental and 
multicultural adjustment; emotional 
quotient for livelihood and cohabitation; 
practice of doctrine; morality, ethics, social 
regulations and agreement for peaceful 
cohabitation in society 

 ปรับออก 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์           2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและ

ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม ผ ่านภาพ เส ียงและการเคลื ่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู ่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธ ีการในการสร้างสรรค์และการนำไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 

The study of the philosophy of 
beauty, nature and art, the para- digmatic 
perspective, the perception of beauty 
through picture, sounds, movements, and 
artistic experiences.  The local and 
international artistic patterns both on ideas, 
techniques and methods in creating and 
applying to real life situation are also studied 

 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2(1-2-3) 
Information For Life Long 
Learning 
ความหมาย บทบาท และความสำคัญ

ของสารสนเทศเพื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

This course introduces the 
meanings, roles, then significance of 
information for life- long learning, the 
information sources and the access to them, 
the methods of searching and collecting 
information for self- access learning, and the 
presentation of the results of searching using 
standard forms and steps 

 

 ปรับออก 

2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิตใน

สังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนำเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา 
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที ่มีสันติส ุขและสังคมที ่มี
ส ันติภาพ การเร ียนรูโลกทัศน์แบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ขอดีและขอเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่าง
เพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ 
อันนำไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

The meaning of life and living in 
today society with science and information 
technology are studied.  The truth and 
religious precepts are applied for problem 
solving, intellectual development, life and 
society. Moral and ethic development based 
on religious precepts peaceful life and 
society, learning different worldviews, 
analysis of the advantages and 

 ปรับออก 
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disadvantages of the world outlook in order 
to know the truth and the meaning of life 
are included. However, the right meaning of 
life for a perfect human being leading to 
peaceful life and society are also included 
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 

Self Development  
หลักการและองค์ประกอบตลอดจน

ปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการ
เกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาด
ทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการ
จัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ทำงานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, element, as well as the 
determinants of human behavior, the emergence 
process and self development, emotional 
intelligence and ethics development, 
prevention and stress management, the 
human relations building, teamwork and 
conflict management are focused 

 ปรับออก 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  2(1-2-3)   
Aesthetics for Life 
ความหมายของส ุนทร ียศาสตร ์ เชิ ง

ความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม 
ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น การได้ย ิน และการเคลื ่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรำลึก ความคุ้นเคยและ
นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

Meanings of overall thought 
aesthetics and behavioral aesthetics. 
Classification of the differences in science of 
beauty.  Importance of perception in sight, 
hearing and movement towards visual arts, 
arts, music arts and performance through the 
perception process of value, recognition, 
familiarity that will lead to appreciation and 
to also obtain experiences of aesthetic 
appreciation 

 ปรับออก 
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9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 นก. 

 
9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
 1) วิชาบังคับ  3 นก. 
15100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 

Multiculture  and Peace 
ความหมาย ความสำค ัญ ประเภทของ

วัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี ่ยวกับสันติภาพและ
ความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้งในสังคมไทยและ
สังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
กิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันใน
สังคมแบบประชาธิปไตย 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 

 
 
รายวิชา
ใหม่ 

  2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3 นก 
15100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม  3(3-0-6)  

Life Skill for Society  
ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  

การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การ
เรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าใน
ตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative 
thinking, adaptation in the 21st century, 
multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society 
learning, building self- valued and public 
conscious development, life- long learning for 
sustainable development 

 
 

 
รายวิชา
ใหม่ 
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2150101 สังคมภิวัตน์  2(2-0-4) 

Socialization 
ความส ั มพ ั นธ ์ ร ะหว ่ า งมน ุษย ์ กั บ

สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ี
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

   Relationships between human 
beings and environments in Thai society, 
ASEAN society, world society, globalization, 
natural phenomenon that impact on the 
changing of the society in various dimensions 
including culture, tradition, economics and 
political affairs 

 ปรับออก 

2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
Social Management  
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ว า มห ล า ก ห ล า ย ทา ง

วัฒนธรรม เพื ่อนำไปสู ่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

Analyzing the multi cultures that 
lead to the management process on natural 
phenomenon and environments which 
relate to community, philosophy thoughts, 
sufficient economy, technology application 
that are suitable for living in the local 
community 

 ปรับออก 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious  
Mind 
ความหมายและความสำคัญของทักษะ

ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทักษะชีวิต
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอ ารมณ ์  ก ารพ ัฒนาท ั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื ่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อ
นำไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

 ปรับออก 
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Meaning and importance of life 

skills including the important elements of 
life skill, thinking skill, decision making, 
creative thinking, positive thinking, thinking 
analysis and emotional intelligence.  The 
development of human relationship skills, 
communication, self-management skills and 
tension management.  These are also 
including self awareness of service mind and 
service minded building which will lead to 
the peaceful ways of living for human beings 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต 2(1-2-3) 

Skills for Life 
ความสำคัญ องค์ประกอบของทักษะใน

การดำเนินชีว ิตในสังคมสมัยใหม่เก ี ่ยวก ับการ
ว ิ เคราะห ์  การประเม ินสถานการณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ ความเห็นใจผู ้อื ่น ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื ่อสาร การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

Importance and elements of 
lifestyle skill in a new society. It relates to an 
analysis and evaluation of situations, 
creative thinking, feeling of sympathy, social 
responsibility, human- relation building, 
communication, decision making and daily 
life problem solving, tension and emotional 
management and selections of activities to 
help solve tension 

 ปรับออก 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3)  
Life and Thai Culture 
เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social Identity, local culture and 
Thai culture, The importance of  

 ปรับออก 
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interpersonal relation, nature of human, 
Psychological process, making public 
conscious mind for building the relationship 
between person and community.  Self 
development for the advance in life and 
working.  Applying the principles into 
everyday life and occupation 
9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6 นก. 
 

9.1.4 กลุ่มวิชาวิชาอัตลักษณะของคณะ   3 นก. 
 1) คณะครุศาสตร์ 3 นก. 
15100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 

Teachings of King Rama 9 
คำพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู 

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สี่เสา หลักของการเรียนรู้ 
การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for 
teachers’  profession, praising teachers, learning 
to changes, four pillars of learning, life- long 
learning, modern teachers, volunteering, civil 
duties 
หรือ 

 
 
รายวิชา
ใหม่ 

  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 นก. 
15100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน    3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดน

ใต้ วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ชายแดนใต้  เช่น  
วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมการแต่งกาย  ผ้าประจำถิ่น 
วัฒนธรรมด้านภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเชื่อ 
และสิ่งสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้  
วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษา
เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 

 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 

 
รายวิชา
ใหม่ 
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  3) คณะวิทยาการจัดการ 3 นก. 

15100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 
Young Enterpreneurs 
ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการ
ในเขตเศรษฐก ิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็น
ผ ู ้ ป ร ะกอบการ  ก า รมอ งหา โ อก าส ในก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระ
หนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง 
ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น
ผู ้ประกอบการในยุค-ดิจ ิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  

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 

 
รายวิชา
ใหม่ 

  4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
  3 นก. 
15100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

Science for Community   
ความรู้ ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลย ี  ท ักษะทางว ิทยาศาสตร ์  เจตคต ิทาง
ว ิทยาศาสตร ์  ว ิ ธ ีการทางว ิทยาศาสตร ์  และการ

 
 
รายวิชา
ใหม่ 
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ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

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

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให้

เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

Principle  and  thought processes, 
giving reasons , financial mathematics  with  
interest, hire – purchase, accounting tax  and 
the applying  of  basic  statistics  in  daily  life 

 ปรับออก 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life 
Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ความสำค ัญและผลกระทบของว ิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude.  The 
importance and the impact of science, 
technology, environment and the health 
improvement for the quality of life 

 ปรับออก 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                
 2(1-2-3) 
Information Technology in 
Daily Life 
ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในช ีว ิตประจำว ัน การประย ุกต ์ใช ้คล ังความรู้  
กฎหมายและจรรยาบรรณ ในการ ใช ้ ร ะ บบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

The basic knowledge of computer, 
information technology, computer applying 
in daily life, knowledge applying, law and 

 ปรับออก 
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ethics for using information system, and the 
security of information system 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  

 2(1-2-3)  
Science in Daily Life 
พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 

การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่างๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงาน
ของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ท่ี
ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

Energy, energy sources, electric 
energy, electricity production, Electric circuit, 
electric appliances, working of electric 
appliances, energy of living, working system 
of human organs, heredity, chemical in daily 
life, microorganism utilization by food 
industries, agricultural productivities and  
heated and cooled industrial products 
management, radiochemical, packaging and 
storage 

 ปรับออก 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 2(1-2-3) 
Sports for the Quality of Life 
Development 
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การนำทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื ้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้นำ 

Rules, regulations, manners, 
formats and how to set the various kinds of 
games.  Principles and how to choose the 

 ปรับออก 
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sport games appropriately with the latency 
of the person.   Practicing the games for 
gaining most benefits to the body, emotion, 
and society.   Injury prevention from the 
sport games and basic first aid. Use the skills 
of sport, developing the quality of life with 
playing sports and traditional games, and 
developing the personality and promoting 
the leadership 
9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  89 นก. 

9.2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 นก. 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  84 นก. 

9.2.1 กลุ่มวิชาแกน   9 นก. 

 

4111353 สถิติเพื่อการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์  
 3(2-2-5) 
Statistics for Research in 
Computer  
ระเบียบวิธีวิจัย การสุ ่มตัวอย่าง สถิติ

พรรณนา ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื ่องและต่อเนื ่อง 
การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

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 

141142009 วิจัยและสถิตดิ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
3(2-2-5) 

             Research and Statistics for 
Information Technology  

ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรม สำเร็จรูปด้านสถิติ
เพื่อการวิจัย 

Research methodology, research 
design, population and sampling, estimation 
principles, hypothesis testing, finding 
relationships between variables, predictive 
analytics, sample regression, variance analysis, 
correlation analysis, the use of statistical 
software packages for research 

ปรับปรุง 
1. รหัส
วิชาและ
ชื่อวิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 

 

4114101 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3(3-0-6) 
Fundamentals of Information 
Technology   
ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลและสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่างๆ ประเด็นทางด้านจริยธรรม
และสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและ
ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิวัฒนาการ
ของสังคมออนไลน์ การแบ่งหมวดหมู่ ประโยชน์ของ
สังคมออนไลน์ การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการใช้
สื ่อสังคมออนไลน์เพื ่อการประยุกต์ใช ้งาน การ

141141001 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3(3-0-6) 
Fundamentals of Information 
Technology 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

ภาพรวมการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการ
ข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูล แนวคิด พื้นฐานสำหรับการ
สร้างโปรแกรม การสื่อสารข้อมูลและระบบ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นโยบาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงาน
สำนักงาน และประเด็นทางด้านจริยธรรม กฎหมาย และ
สังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Computer system components, 

ปรับปรุง 
1. รหัส
วิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 
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สื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื ่นในสังคม
ออนไลน์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

History of information technology, 
type of data and information, data and 
information processing, information 
technology and its related disciplines, ethic 
and social issues in information technology. 
The meaning and types of social network, 
evolution of social network, categories and 
benefits of social network, select and use 
appropriate tools and techniques to 
application, knowledge sharing and 
exchange in social network with integrity and 
ethics 

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

4114102 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3(3-0-6) 
Mathematics  for Information 
Technology 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจำนวนจริง 

เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์เวียน
เกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน และพีชคณิตบูลีน 

Introduction to Logic, real number 
system, sets, relation and function, 
recurrence relation, graph theory, trees, 
graphs networks and boolean algebra 

141141002 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3(3-0-6) 
Mathematics for Information 
Technology 

ระบบจำนวนและเลขฐาน การแก้สมการและ
อสมการ ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน ลำดับและอนุกรม 
เซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ การนับและความน่าจะ
เป็น การเรียงสับเปล่ียน การจัดหมู่ 

Number systems and bases, equations 
and inequalities solving, logic, boolean algebra, 
sequences and series, sets , functions and 
relations, counting and probability, 
permutations, combinations 

ปรับปรุง 
1. รหัส
วิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 

9.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  73 นก. 
 1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  67 นก. 
  (1) กลุ่มประเด็นองค์การและ 
ระบบสารสนเทศ                              11 นก. 

9.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  67 นก. 
 1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  55 นก. 
  (1) กลุ่มประเด็นองค์การและ 
ระบบสารสนเทศ     12 นก. 

 
 
 
 

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

ความเป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคมออนไลน์ ประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ทั ้งไทยและสากลด้านอาชญากรรมจากการใช้
เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี ่ยง 
ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพ

 1.ยุบรวม
กับ
รายวิชา
สัมมนาฯ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็นสังคม เครื่องมือ
วิเคราะห ์

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 
organizations, ways of applying information 
technology to develop and address issues in 
society, analytical tools 
4114103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

 3(2-2-5) 
Management Information 
Systems 
แนวความคิดและพื้นฐานเกี ่ยวกับการ

จัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ 
รูปแบบและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ท่ีส่ง ผลกระทบต่อสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
ส ั งคม ระบบการผล ิต ระบบการเง ิน ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ คุณสมบัติของสารสนเทศและ
ฝึกทดลองใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ 

Concepts and fundamental of 
management information systems; analysis, 
design.  management information system 
models and components, administration of 
management information system in the 
organizations, influencing external 
environment on management information 
system, human resources management; 
business ethics and social responsibility, 
production system, financial system, business 
information system, attributes of information, 
and selections of training to use applications 
for management information systems 

141141003 ระบบสารสนเทศและการจัดการ   
 3(2-2-5) 
Information Systems and 
Management. 
บทบาทและความสำค ัญของระบบ

สารสนเทศที่มีต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน องค์กรและ
โครงสร ้างพ ื ้นฐานทางด ้านไอท ี เพ ื ่องานระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
สนับสน ุนการต ัดส ินใจ ระบบผ ู ้ เช ี ่ยวชาญและ
ปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนมาตรการควบคุมและความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 

Role and importance of information 
systems in the organization, Organization and 
IT infrastructure for information systems, 
business information system, information 
system development, electronic commerce, 
decision support, system, expert systems, and 
artificial intelligence, control and security 
measures in information systems. 

ปรับปรุง 
1. รหัส
วิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

 3(2-2-5) 
System analysis and Design  
องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการ

พ ัฒนาระบบ การศ ึกษาความเป ็นไปได ้ของ
ระบบงาน วิเคราะห์ระบบ กระบวนวิธีและเครื่องมือ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การใช้แผนภาพ
แสดงการไหลของข้อมูล และความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อผู ้ใช้ การวิเคราะห์
ออกแบบเชิงวัตถุ และโครงสร้างฐานข้อมูล 

System component, system 
development cycle, system feasibility study, 
system analysis, analysis methodologies and 
tools, system design, uses of data flow 
diagram and entity relationship diagram, user 
interface and design, object- oriented 
analysis and database structure 

141142010 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 3(2-2-5) 
System analysis and Design  
องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนา

ระบบ การศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบงาน 
การวิเคราะห์ความต้องการ กระบวนวิธีและเครื ่องมือ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การใช้แผนภาพ
แสดงการไหลของข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ 
และโครงสร้างฐานข้อมูล 

System component, system 
development cycle, problem and system 
feasibility study, requirement analysis, analysis 
methodologies and tools, system design, uses of 
data flow diagram and entity relationship 
diagram, user interface and design, object-
oriented analysis and database structure. 

ปรับรหัส
วิชา 
 

4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2(1-2-3) 
Seminar in Information 
Technology  
สัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดท่ี

แปลกใหม่ และผลงานที ่มีคุณค่าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ได้จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือ
การปฏิบัติงานจริง 

Seminar on advancement, 
innovative ideas and valuable work in 
information technology from document, 
journal, research, or actual work 

141143108 สัมมนาประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ   
                ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5) 

Seminar in Social and Professional 
Issues Information Technology  
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ประเด็นทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากลด้านอาชญากรรม
จากการใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ความ
เสี่ยง ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม มาตรฐานทาง
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
ก ิจการบ ้านเม ืองท ี ่ดี  แนวทางการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็นสังคม  

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, 
ethical standards for the use of information 
technology good governance, ways of applying 
information technology to develop and address 
issues in society, analytical tools, presentation 
and discussion on topics of information 
technology 

 

ปรับปรุง 
1. รหัส
และชื่อ
วิชา 
2. หน่วย
กิต 
3.คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 141143019 ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ                       3(2-2-5) 
Start up in Information Technology  
ลักษณะของธุรกิจสตาร์ทอัพ การจัดตั้งธรุกิจ

สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาแนวคิด 
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ เทคนิค
การนำเสนอ การวัดผลของสตาร์ทอัพ 

Startup Overview, information 
technology Startup establishing, Idea discovery, 
prototype product design and development, 
business environment analysis, business 
planning, pitching technique, Startup Metrics 

รายวิชา
ใหม่ 

  (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   29 นก.   (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  22 นก.  
4111138 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

Database Systems 
แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูล

และฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ ระบบฐานข้อมูล 
หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์และวิธี
นอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบลําดับชั้น 
แบบเครือข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ 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, network and relational models, 
and database language 

141142011     ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
Database Systems 
องค ์ประกอบและสถาป ั ตยกรรมของ

ฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การทำนอร์มอลไลเซชัน ภาษาในการสืบค้น
ข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล ความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล บล็อกเชน ฐานข้อมูลแบบไม่ใช่
เชิงสัมพันธ ์

Database components and 
architecture, data models, relational database 
design, normalization, Structure Query Language 
(SQL), data consistency, database backup and 
recovery, database security block chain, NoSQL 
database system 

ปรับปรุง 
1. รหัส
วิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 
 

4111260 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 
การให้บริการอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
Internet Service System 
administration and 
Maintenance  
องค์ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

โครงสร้างเว็บและสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต  การ
ทำงานของแม่ข่ายประเภทต่าง ๆ การติดตั้งและใช้
งานระบบปฏิบัติการ การติดตั ้งและปรับแต่งการ
ให้บริการเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์สำหรับ
ดูแลและซอฟต์แวร ์ประย ุกต์ในเครือข ่าย การ

 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ให้บริการและบทบาทเครื่องแม่ข่าย ฝึกปฏิบัติเป็น
ผ ู ้ ด ูแลและบำร ุ งร ักษาระบบ การให ้บร ิการ
อินเทอร์เน็ต เช่น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

Internet service components, web 
organization and internet architecture, 
operation of relevant servers, installation 
and use of operating systems, installation 
and configuration of servers for Internet 
services, necessary application software for 
administrators and networked applications, 
services and roles of servers, administrative 
operation and maintenance such as 
configuration, problem solving based on any 
situations 
4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 

Multimedia Technology 
ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของข้อมูลสื่อประสม 
ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื่อ
ประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อประสม การส่งผ่าน
ข้อมูลสื่อประสม รูปแบบไฟล์สื ่อประสม อุปกรณ์
จ ัดเก ็บ การนำเสนอข้อม ูลสื ่อประสมและการ
ประยุกต์ 

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 

141142016 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 
Multimedia Technology 
ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร ์ดแวร ์และ

ซอฟต์แวร์ของสื ่อประสม ชนิดของข้อมูลสื ่อประสม 
ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื่อประสม 
การประมวลผลข้อมูลสื ่อประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อ
ประสม รูปแบบไฟล์สื ่อประสม อุปกรณ์จัดเก็บ การ
นำเสนอข้อมูลสื่อประสมและการประยุกต์ 

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 

. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 

4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
Human-Computer Interaction 
หลักการเบื ้องต้นของการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการ
รับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของ
การใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง แนวทาง การประเมินผล การพัฒนา

141142011 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
Human-Computer Interaction 
ความรู ้ เบ ื ้องต้นเก ี ่ยวกับการปฏิส ัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ 
การรับรู ้ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา ของมนุษย์ใน
บร ิบทการปฏ ิส ัมพ ันธ ์  แนวค ิดและการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ การออกแบบส่วนต่อประสานที่มีผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง การปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ 

ปรับปรุง 
1. รหัส 
วิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
วิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้
งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วน
สัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้
บกพร่องในการรับร ู ้  การฝึกปฏิบัต ิ ปฏิบัต ิการ
ทดลอง การออกแบบส่วนติดต่อผู ้ใช้ของอุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ 

Basic principles of interaction 
between human and computer, including 
human factors, performance analysis, 
recognition processes, results of useable 
study, conditions of usage, design guidelines 
for  human- centred system, guidelines for 
evaluation, development of  effective user 
interfaces, standards of usability, 
technologies of equipment and systems 
associated with human’s usage, supports for 
disable, practical training and testing, and 
design user interface between devices and 
software 

การฝึกปฏิบัติและออกแบบตัวต้นแบบส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

Introduction to human- computer 
interaction, human factors, perception, 
reasoning, and problem solving of human in an 
interactive context, concept and interaction 
design, user- centric interface design, interaction 
in software development process, practice and 
design user interface prototype with applications 

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) 
Computer Project I 
ศึกษาค้นคว้าปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ 

อ่านและสังเคราะห์เนื้อหาและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
ทำการวิเคราะห์และออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ทำการรวบรวมและเรียบเรียงรายงานพร้อมนำเสนอ
ผลงาน 

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

141143020 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
 1(0-3-0) 
Information Technology  
Project I 
การว ิ เคราะห ์ป ัญหาในด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ การอ่านและสังเคราะห์เนื้อหาและเครื่องมือ
ที ่เกี ่ยวข้อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการรวบรวมและเรียบเรียง
รายงานพร้อมนำเสนอผลงาน 

Problems in Information Technology 
area analysis, reviewing relevant contents and 
tools, proposing project based on analysis and 
proper design, writing and presenting report 

 

ปรับปรุง 
1. รหัส 
และชื่อ
วิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 

4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 
Computer Project 2 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 4111357

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 
Pre-requisite : 4111357 Computer 

Project 1 
พัฒนางานตามโครงงานที ่ ได ้ร ับการ

อนุมัติในโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ทำการ

141144033 โครงงานทางเทคโนโลยี          3(0-6-3) 
              สารสนเทศ 2   

Information Technology  
Project 2 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 141143020

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Pre-requisite: 141143020 Information 

Technology Project I 

ปรับปรุง 
1. รหัส 
และชื่อ
วิชา 
2. หน่วย
กิต 
3.คำอธิบาย
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ติดตั้ง ทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพของงาน 
ทำการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานท่ีสมบรูณ์ 

Developing works according the 
proposed project approved in Computer 
Project 1; installing, testing and evaluating 
the work, writing and presenting the 
complete project 

 การพัฒนางานตามโครงงานท่ีได้รับ
การอนุมัติในโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ทำ
การติดตั้ง ทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพของงาน 
ทำการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงานท่ีสมบูรณ์ 

Developing works according the 
proposed project approved in Information 
Technology Project 1 ; installing, testing and 
evaluating the work, writing and presenting the 
complete project 

 

รายวิชา 

4111355 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
Data Mining 
หลักการพื ้นฐานการทำเหมืองข้อมูล 

การใช้ครื่องมือเรียนรู้ และสถิติสำหรับการทำเหมือง
ข้อมูล การแสดงความรู ้จากการทำเหมืองข้อมูล 
ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ สำหรับการทำเหมืองข้อมูล 
การตรวจสอบการเรียนรู ้จากข้อมูล การตัดสินใจ
แบบต้นไม้ การแยกข้อมูล ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล 
การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ต การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล  

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 

 รวมกับ
วิชาการ
ทำเหมือง
ข้อมูลและ
การ
วิเคราะห์
ข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

 341143021 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์   
   ข้อมูลขนาดใหญ่                 6(3-6-9) 

                Data Mining and Big Data Analysis 
                             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล 

การเตรียมข้อมูล หลักการจำแนกข้อมูลและ ขั้นตอน วิธี
ในการจำแนกข้อมูล การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง 
การจัดกลุ่มข้อมูล กฎความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้
งานเครื่องมือในการทำเหมืองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  
แก้ปัญหาสำหรับงานด้านต่างๆ หลักการและเทคนิคใน
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการ วิเคราะห์
ข ้อม ูลขนาดใหญ่  ข ้อม ูลแบบมีโครงสร ้างและไม ่มี
โครงสร้าง สถาปัตยกรรมการประมวลผล ข้อมูลขนาด

รายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ใหญ่ แพลตฟอร์มและ เครื่องมือสำหรับการประมวลผล 
ข้อมูลขนาดใหญ ่การใช้โปรแกรม ประยุกต์และเครื่องมือ
เข้ามาช่วย ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การนำ
หลักการไปใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
ด้วยภาพ 

 141143022 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ              3(2-2-5) 
Business Intelligence System 
 หล ักการและองค ์ประกอบของธ ุรกิจ

อัจฉริยะ การพัฒนาคลังข้อมูล การสร้างและใช้งานคิวบ์ 
การสร้างรายงานและการสร้างส่วนติดต่อกับผู ้ใช้งาน 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 
 Roles of big data in business, tools and 
techniques in complex and big data collecting, 
processing, analyzing and visualizing; principles 
and components of business intelligence; data 
warehouse development; Cube development; 
report generation and user interfaces; decision 
support systems for business intelligence. 

รายวิชา
ใหม่ 

 141142012 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์   
                                                      3(2-2-5) 

Social Commerce and  
electronic Business  

สื่อสังคมออนไลน์ทางธุรกิจ ระบบการชําระ
เงิน ระบบการส่งสินค้า ระบบการตลาด การจัดอับดับ
เว ็บไซต์ (SEO) การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การใช้
เครื ่องมือดิจิทัลของกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล ขั ้นตอนการ
วางแผนสําหรับกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจดิจิทัลใน
อนาคต 

Social media for business, payment 
system, Delivery system, marketing system, 
website ranking ( SEO) , customer database 
management. digital tools for the digital business 
activity, digital business activities planning and 
the future of digital business 

รายวิชา
ใหม่ 

4114313 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
Information Retrieval 
หล ักการและแนวค ิดในการค ้นคืน

สารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ 
ขั้นตอนการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์และเทคนิค
การค้นคืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้นคืน
สารสนเทศ 

 ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Principles and concepts of 

information retrieval, components of 
information retrieval, steps of information 
retrieval, information search strategies and 
techniques, evaluation of information search 
results 
4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3(2-2-5) 
Project Management in 
Information Technology 
แนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารโครงการ 

กระบวนการการบริหารโครงการ การวางแผนและ
ดำเนินการ การควบคุมและการสิ้นสุดโครงการ โดย
เน้นความสำคัญในการบรรลุผลงานตามกำหนดเวลา
และงบประมาณท่ีได้รับ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใน
การบริหารโครงการ การบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคนิคการจัดตารางเวลา การตัดสินใจ
เกี ่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ฝึกทักษะการนำ
แนวคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ด้วยการทำโครงการเป็น
กลุ่ม 

Project management concept, 
project management process, planning and 
operating, controlling and completing the 
project, focus on achieving results on time 
and on budget received, use of project 
management software packages, information 
technology service, technical schedule, 
decisions about resource allocation, 
assertiveness training concepts applied by 
group projects 

 ปรับออก 

4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ  
 2(1-2-3) 
Information Quality 
Management 
หลักการและแนวคิดด้านการจัดการ

คุณภาพสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ การ
ประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กร  การ
ว ัด การว ิ เคราะห์กระบวนการพัฒนาและการ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศใน
นโยบายและกลยุทธ์การจัดการ 

 

 ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
Principles and concepts of 

information quality management and 
information system, assessment and problem 
in information systems organizations, analyze and 
development process to improve data quality, quality of 
information on policies and management strategies 

 
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ

สารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
 3(2-2-5) 
Information Systems Security 
and Risk Management  
แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของ

การจัดการความเสี ่ยงและควบคุมความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ การจัดการความเสี ่ยง การ
ควบคุมเก ี ่ยวก ับความปลอดภัยของระบบงาน
คอมพิวเตอร์บทบาทและผลกระทบของการใช้
คอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษาท่ี
เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

Concepts, definitions and 
significance of the importance of risk 
management and security of information 
systems focusing on risk management; 
computer system security control; roles and 
effects of computer use on business 
management, including case studies related 
to internal audit and computer systems 

 ปรับออก 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   
  18 นก. 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  
 15 นก. 

 

4111134 ขั้นตอนวิธ ี  3(2-2-5) 
Algorithms 
หลักการของขั ้นตอนวิธี พื ้นฐานของ

ภาวะการคำนวณ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผัง
งานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม กลยุทธ์ของ
ขั้นตอนวิธีในการค้นหาและเรียงลำดับ ขั้นตอนวิธี
แ บ บ ก ร ะ จ า ย  แ ล ะ ก า ร เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม
ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

Principles of algorithms, basic 
computability, problem analysis, algorithm 
by flowchart, algorithm by pseudo code, 

141141005 ขั้นตอนวิธีและการเขียน     3(2-2-5) 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน   
   Algorithm and basic      
programming 
องค ์ประกอบและหน ้าท ี ่ ของฮาร ์ดแวร์  

ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีการเขียน
และการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม 
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ แบบเงื่อนไข 
และ แบบวนซ้ำ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันในภาษาใดภาษา
หน่ึงกับคอมพิวเตอร์ การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 

Hardware components and functions, 

ปรับปรุง 
1. รหัส 
และชื่อ
วิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
strategies of algorithms in searching and 
sorting, distributed algorithms and computer 
programming 

software and computer language, Algorithm for 
writing and developing programs, program design 
tools, Algorithm and programming sequential 
conditional and loop, using commands and 
functions in a particular language with a 
computer, programming documentation  

 
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
Fundamentals of Programming 
พื ้นฐานการเขียนโปรแกรม พื ้นฐาน

ขั ้นตอนวิธ ีในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูลอาร ์เรย์ 
พอยท์เตอร์ ไวยกรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
การควบคุมตามเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบการ
เวียนเกิด การทดสอบ การค้นหาข้อผิดพลาด  

Fundamental Constructs, basic 
algorithms to solve problems, data types, 
array, pointer, programming syntax, control 
by criteria, recursive programming, testing, 
and debugging 

 

 ปรับไป
รวมกับ
วิชา
ขั้นตอน
วิธี 

4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Computer 
Programming 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 4111137 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
Pre-requisite: 4111137 

Fundamentals of Programming  
ความร ู ้พ ื ้นฐาน แนวคิด โครงสร ้าง

โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและ
คลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ เช่น การ
สืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของ
ซอฟต์แวร ์กล ับมาใช ้อ ีก การสร ้างและจ ัดการ
โครงสร้างข้อมูลพลวัต     การเขียนโปรแกรมแบบ
ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ หลักการความปลอดภัย
ข้อมูล การเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย การ
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 

Basic concepts of object- oriented 
programming, the meaning of  objects and 
classes, attributes and behavior of objects 

141143023  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ขั้นสูง 3(2-2-5) 

    Advanced Computer 
Programming 
ว ิชาท ี ่ ต ้ อ งสอบผ ่านก ่อน :  141141005 

ข ั ้นตอนวิธ ีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐาน 

Pre- requisite:  141141005 Algorithm 
and basic programming 

ความรู้พื้นฐาน แนวคิด โครงสร้างโปรแกรม
ภาษาเช ิ ง ว ั ตถ ุ  ความหมายของว ั ตถ ุ และคลาส 
คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ เช่น การสืบทอด 
แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมา
ใช้อีก การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต การ
เขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ หลักการ
ความปลอดภัยข้อมูล การเขียนโปรแกรมให้มีความ
ปลอดภัย การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 

Basic concepts of object- oriented 
programming, the meaning of objects and 
classes, attributes and behavior of objects such 

ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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 

 

as inheritance, array, reusable programing, 
creating and managing dynamic data structures, 
event driven programming, foundations 
information security and secure programming; 
object- oriented software design and 
development 

4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  
 3(2-2-5) 
Web Design and Development 
แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและ

การพัฒนางานบนเว็บ โดยใช้ภาษาหรือซอฟต์แวร์ใน
การพ ัฒนาเว ็บ การเข ียนโปรแกรมเช ื ่อมต่อ
ฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ 
ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ หลักการอัพโหลด 
และสามารถนำไปประยุกต์ 

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 

141143024 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  
                  3(2-2-5) 

Web Design and Development 
การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบเว็บที่รองรับทุกหน้าจอการ
ทำงาน การสร้างเว็บแบบไดนามิก โปรแกรมฝั่งลูกข่าย
และแม่ข่าย กลไกคุกกี้สำหรับเก็บสถานะ การใช้บริการ
และทรัพยากรของแม่ข่าย การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล 
การโปรแกรมเว็บแบบทันที การจัดโครงแบบโปรแกรม 
ประเด็นทางความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์เว็บ 

Web application development, user 
interface design, responsive web design, 
dynamic web, client- side and server- side 
programs, cookies to store status, using server 
services and resources, database integration, 
real- time web programming, software 
configuration management, security issues for 
web application 

ปรับปรุง 
 1. รหัส
และชื่อ
วิชา 
2.
คำอธิบาย
รายวิชา 

 

4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน  
 3(2-2-5) 
Mobile Technology and 
Application 
เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ใน

อุปกรณ์เคลื ่อนที ่หรืออุปกรณ์สื ่อสาร ภาษาและ
เครื ่องมือที ่ใช้สำหรับการพัฒนา การสร้างระบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน 
เพื่อประยุกต์งานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Technology and operating systems 
on mobile devices, tools and languages for 
development, database establishing, mobile 
application designing and development for 
information technology implementation 

 
 

141143025 โมบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน  
 3(2-2-5) 
Mobile Technology and 
Application 
การเขียนภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับ

อุปกรณ์เคลื ่อนท่ี การบริหารหน่วยความจำและส่วน
บันทึกข้อมูล เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  
การสื ่อสารกับระบบภายนอก การเชื ่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer language programming for 
mobile device software  developing. Memory 
and storage management. Tools and user 
interface design. Interaction with external 
system and communication network 

ปรับปรุง 
 1. รหัส
วิชา 
2.
คำอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ 

เทคโนโลยี 3(2-2-5) 
Integration Programming and  

             Technology  
การสื ่อสารระหว่างระบบสารสนเทศ 

มาตรฐานการแปลงข ้อม ูล การบูรณาการการ
เข ้ารหัส มาตรการความมั ่นคงของซอฟท์แวร์ 
เทคโนโลยีของภาษาสคริปท์ การบูรณาการภาษา
สคริปท์และภาษาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุน
การจัดการและการบริหารองค์กร 

Intersystem communications, data 
mapping and exchange, integrative coding, 
software security practices, scripting 
technologies, integrating existing 
components:  scripting and application 
programming to support organization 
management 

141144034 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ 
เทคโนโลยี 3(2-2-5) 
Integration Programming and  

            Technology  
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหาการเขียนโปรมแกรมด้วยภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระดับสูง หลักการพื้นฐานในการเขียน
โปรแกรม บูรณาการแนวคิดและแนวทางเชิงปฎิบัติท่ี
ทันสมัยในการเขียนโปรแกรมและกรณีศึกษาในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

Developing of analytical and problem-
solving skills through programming with High-
level programming language, Fundamentals of 
Programming, Integrating of conceptual and 
state- of- the- art practical approaches in 
programming and case studies in application 
development 

ปรับปรุง 
 1. รหัส
และชื่อ
วิชา 
2.
คำอธิบาย
รายวิชา 

 

  (4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  9 นก. 
4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

Computer Architecture  
ตรรกทางดิจิตัล ลักษณะตัวแทนข้อมูล 

โครงสร้างระดับแอสเซมบลี หลักการทำงานของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบใน
การทำ ง านขอ ง ร ะบบคอมพ ิ ว เ ตอ ร ์  ร ะบบ
หน่วยความจำ การจัดลำดับชั้นของหน่วยความจำ 
หน่วยความจำแคช หน่วยความจำเสมือน การ
ประสานการทำงานระหว่างหน่วย บัส อินพุตและ
เอาต์พุต หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยควบคุม 
สถาปัตยกรรมของมัลติโปรเซสเซอร์และข้อคิดด้าน
สมรรถนะ  

Digital logic, data repre- sentation, 
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 

 
 

  (4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6 นก. 
 

รวมกับ
วิชา
ระบบปฏิ
บัติการ
และซ่อม
บำรุง
คอมพิวเต
อร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4111140 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

Operation Systems  
ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทหน้าท่ี 

ห ล ั ก ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ ส ่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบโปรแกรมเดียวและ
หลายโปรแกรม การจัดลำดับเวลางานและการ
ปฏ ิบ ัต ิงาน ว ิธ ีการจ ัดการหน ่วยประมวลผล 
หน่วยความจำ 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 

 รวมกับ
วิชาระบบ 
ปฏิบัติการ
และซ่อม
บำรุง
คอมพิว 
เตอร์ 

4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-5) 
Network Technology 
ร ะ บ บ เ ค ร ื อ ข ่ า ย ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์

สถาปัตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร์ ตัวแบบ OSI 
การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัส 
การสื ่อสารข้อมูลเชิงดิจิทัล เราท์ติ ้งและ สวิตชิ่ง 
เคร ือข ่ ายระยะใกล ้และเคร ือข ่ ายระยะไกล 
โปรโตคอล เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล 
ระบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ เฟรมรีเรย์และเซล
รีเรย์ เครือข่ายเคลื่อนท่ี และเทคโนโลยีในอนาคต 

Computer network technologies 
and architecture, OSI model, data 
communication and transmission, encoding, 
digital communication, routing and 
switching, local area network (LAN) and wide 
area network ( WAN) , protocol, integrated 
service digital network, baseband and 
broadband, frame relay and cell relay, 
mobile network and future technology 

 ปรับ
ออกไปอยู่
ในหมวด
วิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 

 2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  6 นก.  2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  12 นก.  
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

Software Engineering  
สาระสำคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ ข้อกำหนดคุณลักษณะ
ความต้องการ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การใช้ช่องทางการ

141142013 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
Software Engineering  
แนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ การ
สร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษา
ซอฟต์แวร์ การใช้เคร ื ่องมือที ่ช ่วยในงานวิศวกรรม

ปรับปรุง 
1. รหัส
วิชา 
2.คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
เชื ่อมต่อ (Application Programing Interfaces : 
APIs) การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ 
การใช้เครื ่องมือที ่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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 

ซอฟต์แวร์ 
 
Fundamentals of software 

engineering, software analysis and design, 
software construction, software testing, software 
maintenance, using developing tools for 
software engineering, 

 141143026 เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-5) 
Network technology  

            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม
สื่อสารคอมพิวเตอร์ ตัวแบบ OSI การสื่อสารข้อมูลและ
การส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัส การสื ่อสารข้อมูลเชิง
ดิจิทัล เราท์ติ ้งและสวิตชิ ่ง หลักการพื้นฐานของการ
สื่อสารแบบไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีใน
การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
และเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย การทดลองออกแบบ
และติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การประยุกต์ใช้การสื่อสารไร้
สายและเคลื ่อนที่ การใช้เครื ่องมือที ่เกี ่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์สัญญาณและการตรวจสอบแก้ไขปัญหาอนาคต
ของเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สาย 

Computer network technologies and 
architecture, OSI model, data communication 
and transmission, encoding, digital 
communication, routing and switching, principle 
of wireless and mobile technology, wireless 
communication technology, wireless networks 
and wireless Local Area Network, experimental 
design and installation of a wireless network, 
applied wireless communications and mobile, 
instruments related to signal analysis and 
monitoring solutions and the future of wireless 
networking technology. 

 
 
 

ปรับหมวด
มาจากวิชา
เฉพาะด้าน
บังคับและ
ปรับปรุง 
1. รหัส
วิชา 
2. คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

Artificial Intelligence 
แนวความค ิ ด เ บ ื ้ อ ง ต ้ น เ ก ี ่ ย ว กั บ

ปัญญาประดิษฐ ์ ศ ึกษาปัญหาพื ้นฐาน ว ิธ ีการ
แก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่าง ๆ ความรู้
พื ้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาคำตอบและการ
วางแผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น การ
แทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ในด้านต่าง ๆ การปฏิบัต ิ การเกี ่ยวกับการใช้
ภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุม
หุ่นยนต ์

Basic concept of Artificial 
Intelligence, basic artificial intelligence 
problems and solutions, basis of reasoning, 
finding answers and planning, 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 

141143027 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
Artificial Intelligence 
แนวความค ิดเบ ื ้องต ้นเก ี ่ยวก ับป ัญญา 

ประดิษฐ ์ ป ัญหาพื ้นฐานและว ิธ ีการแก้ป ัญหาทาง
ปัญญาประดิษฐ์ ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหา
คำตอบ การแทนความร ู ้ ในการแก้ปัญหา ความไม่
แน่นอน การประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร และหุ่นยนต์ 

Basic concept of Artificial Intelligence, 
basic artificial intelligence problems and 
solutions, basis of reasoning, finding answers, 
applying knowledge to solve problems, 
uncertainty, applications of Artificial Intelligence 
in various areas, expert system, machine 
learning, and robot 

ปรับปรุง 
1. รหัส
วิชา 
2.คำอธบิาย

รายวิชา 
 

4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  3(2-2-5) 
Wireless Communication 
Technology 
หลักการพื ้นฐานการส ื ่อสารไร ้สาย 

คว ามถ ี ่ แ ละช ่ ว ง คว ามถ ี ่  ค ุณล ั กษณะของ
ช่องสัญญาณ สายอากาศและการส่งสัญญาณของ
คลื่นวิทยุ การเข้าใช้ช่องสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ 
ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สาย
แบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
โปรโตคอล ความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

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 

 

 ปรับออก 
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4111469 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5) 

Cloud Computing 
ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของ

คลาวด ์  การประย ุกต ์และบร ิการบนคลาวด์  
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ต่อธุรกิจ
อิเล็คทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ การ
ประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 
การออกแบบและการบริหารจัดการ การประมวลผล
แบบคลาวด์ทั้งในมุมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
งานคลาวด ์

Meaning, types and characteristics 
of cloud computing, applications and 
services, benefit upon e-business, structures 
of cloud, computing, data storage, design 
and maintenance, user and provider points 
of view, security, implementation of 
software on cloud 

141143028 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5) 
Cloud Computing 
ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ 

การประยุกต์และบริการบนคลาวด์ ประโยชน์ของการ
ประมวลผลแบบคลาวด ์ต ่อธ ุ รก ิจอ ิ เล ็คทรอน ิกส์  
โครงสร้างพื ้นฐานของคลาวด์ การประมวลผลแบบ
คลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและ
การบริหารจัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ทั้งในมุม
ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์งานคลาวด์ 

Meaning, types and characteristics of 
cloud computing, applications and services, 
benefit upon e- business, structures of cloud, 
computing, data storage, design and 
maintenance, user and provider points of view, 
security, implementation of software on cloud 

ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
Electronic Business 
ภาพรวมของเทคนิคและประเด็นในการ

ออกแบบ การสร้างและการจำลองระบบธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมการพัฒนา
ระบบ  แพลตฟอร์มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
ซอฟต ์แวร ์  การชำระเง ินและความปลอดภัย  
การบูรณาการระบบ และเทคนิคธุรกิจเคลื่อนท่ี 

Overview of the techniques and 
issues in designing, building and modeling 
electronic business systems, supply chain 
management, e- commerce, e-
advertisement, and customer relationship 
management, development environments, 
e-business platform, software development, 
payment and security, systems integration 
and mobile business techniques 

 
 
 
 

 ปรับออก 
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4114314 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน  

 3(2-2-5) 
Office Technology 
Management 
แนวคิดเกี ่ยวกับสำนักงาน เทคโนโลยี

สำนักงาน การบริหารสำนักงาน องค์กรสมัยใหม่ 
การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน และแนวโน้มการ
ปรับปรุงระบบการจัดการสำนักงาน 

Concepts of office, office 
technology, office management, modern 
organization management of office 
automation, applications of information 
technology in office and trends in 
development of office management system 

141141007 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน  
 3(2-2-5) 
Office Technology Management 
แนวค ิดเก ี ่ยวก ับสำน ักงาน เทคโนโลยี

สำนักงาน การบริหารสำนักงาน องค์กรสมัยใหม่ การ
จัดการสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสำนักงาน และแนวโน้มการปรับปรุงระบบ
การจัดการสำนักงาน 

Concepts of office, office technology, 
office management, modern organization 
management of office automation, applications 
of information technology in office and trends in 
development of office management system 

ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3(2-2-5) 
Special Topics in Information 
Technology  
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิด

สอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิทยาการ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือการ
บริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้า
องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคและอุปกรณ์ใหม่ ๆ 

Study on topics different from 
normal subjects, keeping pace with change 
about science, technology, hardware, 
software, or management in information 
technology, research on knowledge, 
innovation, new techniques and equipment 

141143029 หัวข้อพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3(2-2-5) 
Special Topics in Information 
Technology  
หัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติตาม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการ เทคโนโลยี 
ซอฟต ์แวร์  ฮาร ์ดแวร ์หร ือการบร ิหารจ ัดการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าองค์ความรู้ นวัตกรรม 
เทคนิคและอุปกรณ์ใหม่ ๆ 

Different topics from normal subjects 
following trend of change about science, 
technology, hardware, software, or management 
in information technology, research on 
knowledge, innovation, new techniques and 
equipment 

 

ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

4114420 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3(3-0-6) 
Economics of Information 
Technology 
หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี

เกี ่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
เทคโนโลยี ตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เทคโนโลย ีสารสนเทศ การประเม ินการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปรับออก 
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ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนา
กำลังคนและการจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ 
ประสิทธ ิภาพในการผลิต โครงสร้ างภาษี การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา การปรับตัว
เข้าสู่สังคมสารสนเทศ 

Principles of economics, theories 
related to process of innovative and technological 
change and competition in information technology 
market, evaluating investments information 
technology, impact of development and change, 
information technology development, economy 
and industry manpower development and 
employment.  Business growth production 
efficiency, tax structure, technology transfer, 
research and development, adapting to 
information society 
 141143030  อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

Internet of Things 
หลักการของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 

เทคโนโลยีของฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ การ
เชื ่อมต่อแบบดิจิทัลและแอนะล็อก เทคโนโลยีของ
ระบบปฏ ิบ ัต ิการ เทคโนโลย ีของเคร ือข ่ายและ
โพรโตคอลที่เกี ่ยวข้อง ความมั่นคงของอินเทอร์เน็ต
สำหรับทุกสรรพสิ ่ง การออกแบบส่วนเก็บข้อมูลใน
คลาวด์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้ การ
โปรแกรมแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 

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

 
 
 

รายวิชา
ใหม่ 
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141142014  การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
Animation Creation  
หลักทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคการสร้าง

ภาพเคลื ่อนไหว การแปลงรูปร่างและโครงร่าง การ
เชื่อมโยงและควบคุมการเคลื่อนไหว การเขียนบทด าเนิน
เรื ่อง ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ 

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

รายวิชา
ใหม่ 

4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
Digital Economy  
ลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัล เครือข่าย

ธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต ธุรกิจ
จำลอง การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของ
เครือข่าย การสร้างข้อได้เปรียบคู่แข่งด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส ื ่อสาร การแลกเปล ี ่ยน
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และ
อินทราเน็ต แบบจำลองทางธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต 
ยุทธวิธีการได้เปรียบคู่แข่งในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

Characteristics of digital economy, 
business networking and Internet 
infrastructure, business model, electronics 
market, impact of network creating 
competitive advantage with information 
technology and communication, exchange 
of information on, internet, extranets, 
intranet, business models on the internet 
tactical competitive in digital economy 

141141008 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
Digital Economy  
ลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัล เครือข่ายธุรกิจ

และโครงสร้างพื ้นฐานทางอินเทอร์เน็ต ธุรกิจจำลอง 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของเครือข่าย การ
สร้างข้อได้เปรียบคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
เอ็กซ์ทราเน็ต และอินทราเน็ต แบบจำลองทางธุรกิจบน
อินเทอร ์เน ็ต ย ุทธว ิธ ีการได ้เปร ียบคู ่แข ่งในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล 

Characteristics of digital economy, 
business networking and Internet 
infrastructure, business model, electronics 
market, impact of network creating 
competitive advantage with information 
technology and communication, exchange of 
information on, internet, extranets, intranet, 
business models on the internet tactical 
competitive in digital economy 

ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
Management of Strategic 
Information Technology 
ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส ำ ค ั ญ  แ ล ะ

องค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช ิ งกลย ุทธ ์  ระด ับและประเภทของกลย ุทธ์  
กระบวนการจ ัดการกลย ุทธ ์  การว ิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ 
การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการ

141142015 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
Management of Strategic 
Information Technology 
ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบ

ของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระดับ
และประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของ
กิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการ

ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และการประเมินผลกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายและแผน และการวางแผนกลยุทธด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Management of strategic 
information technology definitions, 
importance and elements, levels of 
strategies, types of strategies, strategic 
processes, external and internal 
environments of organizations, strategic 
planning in dynamic environments, evaluate 
existing implemented strategies, relationship 
between policies and strategic and strategic 
planning on information technology 

ประเมินผลกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและ
แผน และการวางแผนกลยุทธด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Management of strategic information 
technology definitions, importance and 
elements, levels of strategies, types of strategies, 
strategic processes, external and internal 
environments of organizations, strategic planning 
in dynamic environments, evaluate existing 
implemented strategies, relationship between 
policies and strategic and strategic planning on 
information technology 

4114422 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ  
 3(2-2-5) 
Enterprise Resource Planning 
ความหมายและความสำคัญของการ

วางแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP) ที ่มีต่อธุรกิจ 
องค์ประกอบของระบบ ERP ได ้แก ่ ระบบการ
วางแผนและควบคุมการผลิต ระบบการควบคุมการ
จัดจำหน่าย ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบต้นทุน
การผลิต ระบบทางบัญชีและการเงิน และระบบงาน
อื่นๆ โครงสร้างของระบบ ERP ได้แก่ ซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูลรวม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบสนับสนุนการพัฒนาและการปรับเปลี่ยน การ
ออกแบบระบบ ERP การนำระบบ ERP มาใช้ใน
องค์การ และการบำรุงรักษาระบบ ERP 

Definition and importance of 
enterprise resource planning (ERP) for business, 
ERP components:  production planning and 
control system, distributed control system, 
inventory control system, manufacturing cost 
system, accounting and financing system, etc. 
with emphasis on practical work in principles 
and theories, applied, ERP structures:  software, 
business application software, integrated 
database, system administration utility, 
development and customization, ERP design, 
implementation, and  maintenance 

 

 ปรับออก 
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 141144035 ความมั่นคงของระบบ 

สารสนเทศ 3(2-2-5) 
Information System Security 
ความม ั ่นคงปลอดภ ัยในการใช ้ระบบ

เครือข่ายและสารสนเทศ นโยบาย การวางแผนและ
การจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ การ
เข้ารหัสข้อมูล การพิสูจน์ตัวตนในระบบคอมพิวเตอร์ 
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์ความเสี ่ยง ภัยคุกคาม การโจมตี การ
สืบสวนการคุกคามในระบบสารสนเทศ 

Security in information and 
networking, policy, planning and management 
in information security, cryptography, 
authentication, access control, risk analysis, 
computer crimes, threat, attacks, network 
forensics 

รายวิชา
ใหม่ 

4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3(2-2-5) 
Information Technology 
Entrepreneurship 
ก ร ะ บวนก า ร ใ นก า ร เ ร ิ ่ ม ต ้ น เ ป็ น

ผ ู ้ประกอบการ การประสบความสำเร ็จของ
ผู ้ประกอบการ การประเมินและการตระหนักถึง
โอกาสของธุรกิจกลยุทธ์สำหรับก่อตั้งและพัฒนาการ
ลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ วิชานี้ศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ๆ การลงทุน
สำหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดย่อมรวมท้ัง การ
ลงท ุนในองค ์กรท ี ่ ม ีขนาดใหญ ่ข ึ ้ น  การเป็น
ผู ้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
เป็นผู้ประกอบการในหน่วยงาน การตลาดสำหรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

Process to start as entrepreneur 
and successfulness of entrepreneurs, 
evaluation and realization of potential of 
business strategy for establishment and 
development of entrepreneurial business 
ventures; in this course, learning about the 
different new forms of investment, 
investment in small, medium, and larger 

 ปรับออก 
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enterprises technopreneurship; 
intrapreneurship; marketing for innovation 
and technology; diffusion of innovation and 
technology, business feasibility study for 
innovation and technology 
 141143031  ระบบสารสนเทศทาง           3(2-2-5) 

                 ภูมิศาสตร์  
                 Geographic Information System  
           หลักการอ่านแผนที่ ทฤษฎีและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนำเข้า การแสดงผล 
และการแก้ไข ข้อมูล แบบจำลองข้อมูลราสเตอร์และ
เวคเตอร์ วัตถุเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงพื้นท่ี
และ ข้อมูล เชิงคุณภาพ การประมวลผลและอัลกอริธึม 
การซ้อนชั้นข้อมูลโดยฝึกปฏิบัติกับโปรแกรมสำเร็จรูป
ของ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Principles of map reading.GIS’s theory 
and components, input, output and editing data, 
raster and vector data model, spatial objects 
and their relationships, spatial data and 
attributes, operations and algorithms. Map 
overlay operations, practice with GIS’s software. 

รายวิชา
ใหม่ 

9.2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
 ไม่น้อยกว่า  7 นก. 
4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพและการเตรียมสหกิจ- 
ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1(90 ชั่วโมง) 
Preparation for Professional 
Experience and Cooperative 
Education in Information 
Technology 
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาในทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ 
ทักษะการทำงาน การตัดสินใจ การประเมินตนเอง 
การกำหนดเป้าหมาย และการพัฒนาคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Activities to prepare students in 
prior professional experiences, including 

9.2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
 ไม่น้อยกว่า  7 นก. 
141142017 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพและการเตรียมสหกิจ- 
ศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1(90 ชั่วโมง) 
Preparation for Professional 
Experience and Cooperative 
Education in Information 
Technology 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยฝึกทักษะท่ี
ทำให้เก ิดความพร้อมในการปฏิบัต ิงาน ทักษะการ
บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การเลือกสถานประกอบการ 
การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร การเขียนรายงาน
และการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนา
ค ุณล ักษณะที ่ เหมาะสมก ับอาช ีพด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปรับปรุง 
1. รหัส
และชื่อ
วิชา 
2.
คำอธิบาย
รายวิชา 
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learning skill, professional skill skills:  self-
assessment, decision, targeting, and 
improving characteristics for information 
technology professionals 

Student preparation for field 
experience skill training, to be well- prepared for 
work.  skills:  maintenance skills, institute 
selection, adaptation to corporate culture, 
techniques of report writing and presentation, 
personality development and career 
qualification improvement. 

4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
 1(90 ชั่วโมง) 
Professional Experience in 
Information Technology 1 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 4114104 การ

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Pre-requisite: 4114104 Preparation 
for Professional Experience and Cooperative 
Education in Information Technology 

ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิงานแบบม ีส ่ วนร ่วมด ้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพ ื ่อนำความร ู ้ความสามารถท ี ่ ได ้จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ขั้นต้น 

Professional experience in 
information technology in government 
agencies or private organizations, to apply 
abilities and knowledge studied from regular 
basic curriculum 

141143032 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       1(90 ) 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Professional Experience in 
Information Technology  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 141142017 การ

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Pre-requisite: 141142017 Preparation 
for Professional Experience and Cooperative 
Education in Information Technology 

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อนำความรู้
ความสามารถที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์
ขั้นต้น 

Professional experience in information 
technology in government agencies or private 
organizations, to apply abilities and knowledge 
studied from regular basic curriculum 

ปรับปรุง
รหัสและ
ช่ือวิชา 

4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
 1(90 ชั่วโมง) 
Professional Experience in 
Information Technology 2 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 4114208 การ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Pre- requisite:  4114208 

Professional Experience in Information 
Technology 1 

ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิงานแบบม ีส ่ วนร ่วมด ้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพ ื ่อนำความร ู ้ความสามารถท ี ่ ได ้จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ 

 ปรับออก 
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Professional experience in 

information technology in government 
agencies or private organizations, to apply 
abilities and knowledge studied from regular 
curriculum 
4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3  
 4(360 ชั่วโมง) 
Professional Experience in 
Information Technology 3 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 4114317 การ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Pre- requisite:  4114317 

Professional Experience in Information 
Technology 2 

ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิงานแบบม ีส ่ วนร ่วมด ้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพ ื ่อนำความร ู ้ความสามารถท ี ่ ได ้จาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Professional experience in 
information technology in government 
agencies or private organizations, to apply 
abilities and knowledge studied throughout 
the course effectively 

 ปรับออก 

4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6(600 ชั่วโมง) 
Cooperative Education in 
Information Technology 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน: 4114317 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

Pre-requisite: 4114317 
Professional Experience in Information 
Technology 2 

ฝ ึ ก ส ห ก ิ จ ศ ึ ก ษ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและ
ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ เสม ือนเป ็นพน ักงานของสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องได้ร ับมอบหมายและ

141144038 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  6(600) 
Cooperative Education in 
Information Technology 
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน: 141142017 การ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Pre-requisite: 141142017Professional 

Experience in Information Technology  
การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิงานในล ักษณะพนักงาน

ชั่วคราวในสถานประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ของรัฐ
หรือเอกชน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถรวบ
ยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจในสภาวะแวดล้อม
จริงขององค์กร การนำเสนอความก้าวหน้าและผลสำเร็จ
ของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ประกอบโครงงานโดยเชื่อมโยงกับหลักการและ

ปรับปรุง 
1. รหัส
และชื่อ
วิชา 
2.
คำอธิบาย
รายวิชา 
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กำหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจนซ่ึงต้องเป็นงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้
ความสามารถได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร เพี่อ
ปฏ ิบ ัต ิงานและแก ้ป ัญหาขององค ์กรอย ่ างมี
ประสิทธิภาพ และตลอดการฝึกงานนักศึกษาต้องทำ
บันทึกการทำงานประจำวัน 

Cooperative education operation 
in information technology in government 
agency or private organization at least 16 
weeks.  The students take full responsibility 
and work as employee in organization. They 
must have specific jobs related to computer 
science and must apply abilities and 
knowledge studied throughout the course in 
order to operate and address problems 
effectively, the students are required to 
record their daily work 

ทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ 
On the job training as a temporary 

employees in public or private computer 
enterprises.  A student will be able to apply 
knowledge and skills learned in classrooms to 
resolve problems working in a work setting, 
effectively present progresses and outcomes of 
assigned projects, and making a complete report 
for a project by appropriately referring to 
underlying principles and theory in computer 
science and technology. 

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 นก. 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร ็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี ้

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 นก. 
  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

คงเดิม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายวิชาใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 

ลำดับ
ที่ 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 4114101 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 141141001 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

2 4114102 
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 141141002 
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

3 4111353 สถิติเพื่อการวจิัยด้านคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 141142009 
วิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3(2-2-5) 

4 4114103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 141141003 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

5 4114205 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ  3(2-2-5) 141142010 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

6 4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 3(3-0-6) 141143018 
สัมมนาประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 
 

7 4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 141143019 
ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

8 4111138 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 141141004 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

9 4111354 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์  

3(2-2-5) 141142011 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์  

3(2-2-5) 

10     141142012 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสือ่สังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 

11 4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) 141143020 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 

12     341143021 
การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ ่

6(3-6-9) 

13     141143022 ระบบธุรกิจอัจฉรยิะ 3(2-2-5) 

14 4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 141144033 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-6-3) 

15 4111134 ขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 141141005 
ขั้นตอนวิธแีละการเขียนโปรแกรมขั้น
พื้นฐาน  

3(2-2-5) 

16 4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 141143023 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

17 4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  3(2-2-5) 141143024 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  3(2-2-5) 

18 4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น 3(2-2-5) 141143025 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น 3(2-2-5) 

19 4114309 
การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 141144034 
การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

20     341141006 
ระบบปฏิบัตกิารและซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ 

6(3-6-9) 

21 4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) 141143026 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) 

22 4114314 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน 3(2-2-5) 141141007 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน 3(2-2-5) 

23 4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 141141008 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
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รายวิชาใช้แทนกัน (ต่อ) 

ลำดับ
ที่ 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

24 4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 141142013 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 

25      141142014 การสร้างสื่อแอนิเมชัน 3(2-2-5) 

26 4114421 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ ์

3(2-2-5) 141142015 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ ์

3(2-2-5) 

27 4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 141142016 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

28 4111356 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 141143027 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 

29 4111469 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5) 141143028 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5) 

30 4114315 
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3(2-2-5) 141143029 
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3(2-2-5) 

31      141143030 อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

32      141143031 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

33 4114316 
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศและการบริหารความเส่ียง 

3(2-2-5) 141144035 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

34       141144036 การรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล 3(2-2-5) 

35       141144037 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 

36 4114104 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี
และสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1(90) 141142017 
การเตรียมฝึกสหกจิศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1(0-2-1) 

37 4114208 
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

1(90) 141143032 
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

1(90) 

38 4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(600) 141144038 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(600) 
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ภาคผนวก ค  
ตารางสรุปการเทียบโอนผลการเรียน 

จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3252/2564  

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความต้องการจำเป็น 
และปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3253/2564  

เรื่องแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก ฉ  

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช  
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่2/2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
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ภาคผนวก ฌ  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่องแนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฐ  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและชุดวิชา 
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ภาคผนวก ฑ  

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฒ  

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
ชื่อ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หมวดที่ 3 ปัญหาของ นศ.แรกเข้า ที่สำคญัมี
อะไรบ้าง เขียนกว้างเกินไป คุณสมบัติของผู้เขา้
ศึกษา ระบุคุณสมบัติให้ชัดเจน เป็นด้าน ๆ ให้
ชัดเจน 

ระบุปัญหาแรกเข้าที่พบในภาพรวม และแยกให้เห็น
ถึงปัญหาแรกเข้าที่แตกต่างกันระหว่างนักศึกษาที่เข้า
เรียนตามหลักสูตร 4 ปี และนักศึกษากลุ่มเทียบโอน
และระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา 

2 หมวดที่ 2 ปรัชญาของหลกัสูตร “กา้วทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม นำภูมิปัญญา สู่
การพัฒนาทอ้งถิ่น”ควรเพิ่มให้เห็นถึงศักยภาพของ
บัณฑิตที่สามารถทำงานได้ในวงกวา้ง มากกว่า
เพียงแค่ในทอ้งถิ่น 

“ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม นำภูมิ
ปัญญาพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 

3 หมวดที่ 3 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวม 123 หน่วยกติ แต่เมื่อรวมแต่
ละด้านพบว่ามีจำนวนหน่วยกิตมากกว่า 123 
หน่วยกิต และควรปรับโครงสร้างใหม่ให้หลักสูตร
กระชับมากขึ้น เช่น ปรับลดการฝึกประสบการณ์ 

แก้ไขจำนวนหน่วยกิตรวม โดยพิจารณาโครงสร้างใน
แต่ละด้านใหม่ เหลือจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสตูร 
เป็นจำนวน  
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

4 หมวดที่ 4 กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาควร
ระบุกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน  

เพิ่มเติม กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน แบบ 
PBL Flipped Classroom Connectivism 
Learningและ CWIE 

5 รายวิชาสถิติด้านการวิจัยทางคอมพวิเตอร์ 
คำอธิบายราชวิชามีการกลา่วถึงระเบียบวิธีวิจัย 
ควรเปลี่ยนชื่อให้สะท้อนเน้ือหามากขึ้น เช่น 
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ เป็นต้น 

ปรับชื่อและคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน เป็น 
รายวิชา วิจัยและสถิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2. ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรระบุ
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเป้าไปที่สมรรถนะของบัณฑิตที่
ต้องการ 

ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังน้ี 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการและการประยุกต์ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสาร การติดต่อ
ประสานงาน การทำงานร่วมกับผ ู ้อ ื ่น และการ
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ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2 หมวดที่ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุงควรเพิ่มเติม
แผนในการพฒันาหรือเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

เพิ่มแผนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3 หมวดที่ 4 ควรระบุสมรรถนะเป้าหมายของ
นักศึกษาแตล่ะชั้นปีให้เห็นชัดเจน 

เพิ่มหัวข้อ สมรรถะเป้าหมายของนักศึกษารายชั้นปี 

4 หมวดที่ 1 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ
การศึกษา มีจำนวนอาชพีที่หลากหลายเกินไป ควร
เลือกอาชพีที่เป็นจุดเด่นของหลกัสตูร 

ปรับลดอาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังสำเร็จ
การศึกษา จาก 10 อาชพี เหลือ 7 อาชพีทีเ่ป็น
จุดเด่น 

 

3. ผศ.ทิพวรรณ นิยมวงศ์ 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หมวดที่ 3 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวม 123 หน่วยกติ แต่เมื่อรวมแต่
ละด้านพบว่ามีจำนวนหน่วยกิตมากกว่า 123 
หน่วยกิต และควรปรับโครงสร้างใหม่ให้หลักสูตร
กระชับมากขึ้น เช่น ปรับลดการฝึกประสบการณ์ 

แก้ไขจำนวนหน่วยกิตรวม โดยพิจารณาโครงสร้างใน
แต่ละด้านใหม่ เหลือจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสตูร 
เป็นจำนวน  
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

2 ผลการเรียนรู้ 4 ชั้นปี ผลคาดหวังจากโครงสร้าง
หลักสูตร ให้ใส่ลงไปในเล่ม  

เพิ่มผลการเรียนรู้สมรรถนะ 4 ชั้นปี ในหมวดที่ 2 

 
4. คุณทัศนไนย  เหมือนเสน 
ลำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หมวดที่ 3 ควรปรับคำอธิบายรายวชิาให้มีความลุ่ม
ลึกมากขึ้น และควรจัดรายวิชาเป็นชุดการเรียนรู้ 

ปรับคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มของวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการข้อมูลให้มีความชัดเจนและเป็นไปตาม
แนวโน้มของเทคโนโลยี และมีการจัดชุดวิชาเพิ่มเติม
ใน 2 รายวิชา 

2 การจัดแผนการเรียนรายวิชามกีารข้ามขั้นไปมา 
ควรจัดตามลำดับความยากง่าย 

ปรับแผนการเรียนใหม่ให้เป็นตามระดับความยาก
ง่ายของรายวิชา 

3 รายวิชาการค้นคืนสารสนเทศ ไม่เป็นที่นิยม
เน่ืองจากไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ ควรพิจารณา
ปรับออกหรือทดแทนด้วยรายวิชาอืน่ 

ปรับรายวิชาการค้นคืนสารสนเทศออก 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ณ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน. 2564 

 
ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
ควรเรียงลำดับตามความสำคัญ 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

2. ว ิชาความม ั ่นคงของระบบสารสนเทศ ช ื ่อว ิชา
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  Information System Security 
ทบทวนว่าจะใช้คำว่า Security หรือ Safety 

ดำเนินการทบทวนชื่อ
ภาษาอังกฤษ โดยยังคงใช้คำว่า 

Security ตามนิยามเดิม 
3. วิชาวิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเรื่อง แนวคิดการวิจัย และ
การวิจัยทั้ง 3 รูปแบบ 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

4. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ แต่คำอธิบาย
รายวิชาเน้นเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

5. หลักสูตรมีความทันสมัย เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  
6. ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในการสื่อสาร วิชาเลือก

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงควรให้นักศึกษาเลือกเรียน
วิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ดำเนินการตามนโยบายของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป 
7. ควรพิจารณาทบทวนชื ่อหลักสูตร สามารถขยาย

ความเทคโนโลยีสารสนเทศได้หรือไม่เพื่อให้มีความ
น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

ดำเนินการทบทวนชื่อหลักสูตร 
โดยยังคงใช้ชื่อเดิมเนื่องจากเป็น
ชื่อที่ครอบคลุมศาสตร์และเป็นที่

รู้จักโดยทั่วไป 
8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นนามธรรมมากเกินไป ดำเนินการแก้ไขแล้ว 
9. ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเพ่ิมเรื่องความรู้ ความ
เข้าใจ และเจตคติ  

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

10. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา ควรระบุความสามารถ
เฉพาะของสาขาวิชา และหากไม่มีหลักสูตรจะจัดการ
อย่างไร เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและ
บริหารหลักสูตร 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
11. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก 122 หน่วยกิต 

ปรับลดเป็น 120 หน่วยกิต 
ดำเนินการปรับแก้ตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว 

12. ทบทวนรายวิชาใช้แทนกัน โดยมีหลักเกณฑ์คือ 
คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ต้อง
มีความสอดคล้องกันอย่างน้อย 75% และจำนวน
หน่วยกิตเท่ากัน เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเก่าที่มีผล
การเรียน E สามารถลงเรียนรายวิชาในหลักสูตรใหม่
แทนกันได ้

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

13. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระบบชุดวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 
ระบุว่า การกำหนดหน่วยกิตในแต่ละชุดวิชาไม่ควร
เกิน 5 หน่วยกิต กรณีหลักสูตรมีความจำเป็นให้
กำหนดจำนวนหน่วยกิตแต่ละชุดว ิชามากกว ่า5 
หน่วยกิตได้  ทั้งนี้ให้หลักสูตรนำเสนอเหตุผลต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

ดำเนินการนำเสนอเหตุผลในการ
กำหนดหน่วยกิตแต่ละชุดวิชาที่
มากกว่า 5 หน่วยกิต เนื่องด้วยเป็น
การปรับปรุงชุดวิชาจากสองหรือ
สามรายวิชาเข้าด้วยกัน จึงทำให้
จำนวนหน่วยกิตควรมีจำนวน 6 
หน่วยกิตเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุม
รายวิชาครบถ้วน 
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ภาคผนวก ด 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

 
ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. แก้ไขการเขียนในข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบ ัน โดยให ้นำคำสำค ัญ (Keywords) ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้เป็นพันธกิจ
สำหร ับการจ ัดการเร ียนสอนประกอบการให้
รายละเอียดเชื่อมโยงกับแนวคิดหรือหลักการของ
หลักสูตร เช่น การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาให้เป็นนักปฏิบัติและมีสมรรถนะสำหรับการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

ดำเนินการแก้ไขปรับให้สอดคล้อง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว 

2. เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ “มาตรฐานทางจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” และ “การบริหาร
จ ัดการบ ้านเม ืองท ี ่ด ี  (Good Governance)” ใน
รายวิชา 141143018 สัมมนาประเด็นทางสังคมและ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือรายว ิชา 
141144035 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ เช่น 
การดาวน์โหลดไฟล์ที ่ไม่ใด้รับอนุญาต การละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือข่าวเท็จ (Fake News) 

เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ 
“มาตรฐานทางจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ” และ “การ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)” ใน

รายวิชา 141143018 สัมมนา
ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. รายละเอียดที่กล่าวถึงแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียให้

ระบุให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกประเภทและทุกช่วง
อายุ  เช ่น  Instagram Facebook Twitter TikTok 
เป็นต้น 

ดำเนินการแก้ไขส่วนของสไลด์
นำเสนอแล้ว 

4. แก้ไขจำนวนนักศึกษาในข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษา
และผ ู ้ ส ำ เ ร ็ จการศ ึ กษา ในระยะ  5 ป ี ร วมถึ ง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับแผนรับ
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

ดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตาม
แผนรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
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ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
5. ตรวจสอบหน่วยกิต ของรายวิชาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ตรงกันทุกตำแหน่ง 
- 151001007 ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
- 151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
- 151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

ดำเนินการตรวจสอบและปรับแก้
หน่วยกิตของทั้ง 3 รายวิชาให้

ตรงกันแล้ว 

6. แก้ไขเอกสารแนบในภาคผนวก ช คำสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
กลั่นกรองหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

7. แก้ไขคำ 
- ในข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลัง

สำเร็จการศึกษา แก้ไขเป็น “8.7 ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

- ในข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน แก้ไขเป็น “หลักสูตรมีความ
พร้อมในการเผยแพร่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปร ิญญาตรี  สาขา คอมพิวเตอร์  ในปีการศึกษา 
๒๕๖๗” 

- ในข้อ 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน แก้ไขเป็น “(๑) 
กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ” 

ดำเนินการแก้ไขแล้ว 

8. เพิ่มรายละเอียดของรายวิชา “141142009 วิจัยและ
สถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในข้อ 5.5 การ
เตรียมการ (การทำโครงงานหรืองานวิจัย) 

ดำเนินการแก้ไขโดยเพิ่มข้อย่อย 
5.5.6 เกี่ยวกับการเตรียมการในทำ
โครงงานหรืองานวิจัยของรายวิชา 
141142009 วิจัยและสถิติด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว 
9. ทบทวนจำนวนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

ที่ 2 ให้มากขึ้น จากเดิมท่ีมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 
15 หน่วยกิต 

ดำเนินการแก้ไขปรับเพิ่มจำนวน
หน่วยกิตจากเดิมที่มีรวมทั้งสิ้น 15 

หน่วยกิต เป็นรวมทั้งสิ้น 18 
หน่วยกิตแล้ว 
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ภาคผนวก ต 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต  

                                    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกุล นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 2548 

ปริญญาตร ี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2533 

     

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ)  

       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 
   6.1.3.1 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

   6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
    ประเมินและตรวจสอบ      
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6.2 งานวิจัย 
 6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ซอและ เกปัน, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และ อัจฉราพร ยกขุน. (2561). การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศกึษา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ร า ชภ ั ฏ ย ะล า .  Veridian E- Journal Science and Technology Silpakorn 
University, 5(4). (หน้า 96-110). 

  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
(ไม่มี) 

  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

ต่วนนูรมา กูมูดอ มาซีเตาะ เจ๊ะมะ และพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ (2564) ระบบสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน.งานประชุมวิชาการระดับชาติระดับชาติ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564. (หน้า 1,654-1,662). 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

          Atcharaporn Yokkhun, Pimonpun Leelapatarapun, Solaeh Kepan, Tuanpatma  
Tuankoteang, Abdulfatah Yangoh. (2021). Mobile Application 
Development for Product Expiry Date Notification. In The 2nd 
International Conference on Multidisciplinary and Current 
Educational Research (ICMCER – 2021). 23-24 January 2021, (pp 521-
529). Ayuthaya, Thailand : Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
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7. ประสบการณ์สอน 

   7.1. ระดับปริญญาตรี 22 ปี  
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งาน- 
            เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-6-0) นก. 
 ชื่อวิชา สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1) นก. 
 ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(1-2-3) นก. 

 7.2 ระดับปริญญาโท - ปี (ไม่ม)ี 
 

     (ลงชื่อ)  เจ้าของประวัติ 
    (อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์) 
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ประวัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

      ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต  

                                    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกุล นางสาวอัจฉราพร ยกขุน 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร   
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ  2561 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2548 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2544 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ)  
       6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

อัจฉราพร ยกขุน (2563). การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

 
   6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
    ประเมินและตรวจสอบ      

6.2 งานวิจัย 
 6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ซอและ เกปัน, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และ อัจฉราพร ยกขุน. (2561). การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏยะลา. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn 
University, 5(4). (หน้า 96-110). 

Phadung, M., Yokkhun, A., & Persoh, S. (2021, March). A Study of Enhancing 
Computational Thinking Skills through STEAM Robotics Activities. 
In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1835, No. 1, p. 012004). 
IOP Publishing.  

  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
(ไม่มี) 

  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
  ประเมินและตรวจสอบ 

อัจฉราพร ยกขุน นิติพัฒน์ แซ่เฮ่า จตุพงศ์ ทองบุญเรืองและอับดุลฮากีม หะยีแว. (2564) 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการงานวิ ่ง.  ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 6 วันที่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า 1,005 – 1,014). สงขลา:  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา. 

นูรฮายานันท์ ชาลา ฮุสนา แซ่ดิง และอัจฉราพร ยกขุน. (2563) ระบบจัดการงบประมาณ
โครงการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาชายแดนใต้. ใน การประชุม
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วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที ่6-7 กุมภาพันธ์ 2563. (หน้า 1549-1560). นครศรีธรรมราช: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

ยาสมีน เฮงปียา โรสมีนี อากาปาแย และอัจฉราพร ยกขุน. (2563) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
มอบหมายงานและติดตามการดำเนินงานสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 
2563 (หน้า 1,586-1,598). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย. 

     ฮายาตี หะมะซอ ซะอุรา ลาเต๊ะ และอัจฉราพร ยกขุน.(2562) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน งานประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4,    
วันที ่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562, (หน้า 536-546). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 

          Atcharaporn Yokkhun, Pimonpun Leelapatarapun, Solaeh Kepan, Tuanpatma  
Tuankoteang, Abdulfatah Yangoh. (2021). Mobile Application 
Development for Product Expiry Date Notification. In The 2nd 
International Conference on Multidisciplinary and Current 
Educational Research (ICMCER – 2021). 23-24 January 2021, (pp 521-
529). Ayuthaya, Thailand : Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 

    

7.ประสบการณ์ทางวิชาการ 

 7.1 ประสบการณ์การสอน 17 ปี 
ชื่อวิชา การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ  3(3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  2(0-6-0) นก. 
ชื่อวิชา พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 1(90)    นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(360)  นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท - ปี  
ไม่มี 

  

  
  

                                                                (ลงชือ่)                   เจ้าของประวัติ 
                                                                         (นางสาวอัจฉราพร ยกขุน) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

      ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร        วิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    
2. ชื่อ – สกุล นายซอและ เกปัน 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร   
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2556 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2540 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ)  
       6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

ซอและ เกปัน (2560). ระบบฐานข้อมูล. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบ
ฐานข้อมูล, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
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   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
    ประเมินและตรวจสอบ   

6.2 งานวิจัย 
 6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ซอและ เกปัน, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และ อัจฉราพร ยกขุน. (2561). การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศึกษา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏยะลา. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn 
University, 5(4). (หน้า 96-110). 

  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
(ไม่มี) 

  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
  ประเมินและตรวจสอบ 

สุไวบ๊ะ สาและ,อดิลัน เล๊าะปาแต,ซอและ  เกปัน.(2564) ระบบแจ้งชำระค่าน้ำประปา
หมู่บ้านแบรอ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6.วันที่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า 384-392). สงขลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ศุกรีย์ แวหะมะ,อาลีฟท์ มะแอ,ซอและ  เกปัน.(2564) แอปพลิเคชันเช็คนักเรียนขึ้น – ลงรถ
กรณีศึกษาโรงเรียนศานติธรรมยะลา.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6. วันที่ 1-2 เมษายน 2564. 
(หน้า 1015-1024). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

นูรัยยา แซมมะซู ,อาซียะห์ ซีตีมะนุง และ ซอและ เกปัน. (2561). ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการพัฒนาครูและนักเรียน : กรณีศึกษาจังหวัดยะลา.ใน การประชุมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. วันที่ 12-11 กุมภาพันธ์ 2561. (หน้า 324 -337). ยะลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

นูรียัสมี เจ๊ะดอเลาะ ฟาตีเมาะ กาเฮ็ง และ และ ซอและ เกปัน (2561) ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน การประชุมการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั ้งที ่ 3 
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ประจำปี 2561. ประจำปี 2561.วันที่ 12-11 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 310 -323). 
ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

ซานียะห์ กาหม๊ะ, รอฮีมะห์ มุนาแมะ และ ซอและ  เกปัน. (2559). ระบบทำเนียบอาจารย์ 
กรณีศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร์มหาวิทาลัยราชภัฏยะลา.ใน การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั ้งที ่ 41..วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 (หน้า 71-81). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

          Atcharaporn Yokkhun, Pimonpun Leelapatarapun, Solaeh Kepan, Tuanpatma  
Tuankoteang, Abdulfatah Yangoh. (2021). Mobile Application 
Development for Product Expiry Date Notification. In The 2nd 
International Conference on Multidisciplinary and Current 
Educational Research (ICMCER – 2021). 23-24 January 2021, (pp 521-
529). Ayuthaya, Thailand : Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 

    

7.ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 23 ปี 
ชื่อวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงระบบ  3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1  3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ความปลอดภัยของสารสนเทศ  3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยดำเนินงาน 1  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ฐานข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง  3(2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เหมืองข้อมูล  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบูรณาการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 1(90)  นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(360)  นก. 
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  6(600)  นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท  
         ไม่มี  

 

 (ลงชื่อ)            เจ้าของประวัติ 
                                       (นายซอและ เกปัน) 
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ประวัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

      ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร         วิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกุล นางแพรวศรี  เดิมราช 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร   
5. ประวัติการศึกษา  

 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2547 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2538 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ)  
       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 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
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   6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการ
บรรณาธิการ 

    ประเมินและตรวจสอบ  
6.2 งานวิจัย 
 6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Muneeroh Phadung, Praewsree Dermrach, Nantana Rattanachai (2020) A Design 
and Effects of a Mobile App for Language Learning: Stakeholder 
Perspectives Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 
12, No. 3, 2020 

  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
(ไม่มี) 

  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
  ประเมินและตรวจสอบ 

มูนีเร๊าะ ผดุง,  อิมรอน แวมง,  ณฤดี เนตรโสภา,  พรรณี แพงทิพย์,  อัจฉราพร ยกขุน,  และ
แพรวศรี เดิมราช. (2564). การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6.วันที่ 1-2 เมษายน 2564 
(หน้า 1356-1365). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

อาดีละห์ บาแม ซอฟียะห์ สะมะ และแพรวศรี เดิมราช. (2563). แอปพลิเคชันแนะนำการ
รักษาโรคเบื้องต้น ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. (หน้า 1573-1577). ). 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

ฮาฟิส บินสาแล๊ะ  ฮีดายะห์ บาแม, ยัสมี ลาเต๊ะ และแพรวศรี เดิมราช. (2563) แอปพลิเค
ชันบันทึกสุขภาพเด็ก ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนว ัตกรรมเพ ื ่ อส ั งคม .ว ันท ี ่  6-7 ก ุมภาพ ันธ ์  2563.(หน ้า 406-419). 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 
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6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด       
(ไม่มี) 

   6.3.1 สิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
   6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
   6.3.3 สารานุกรม 
   6.3.4 งานแปล 

    

7.ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 25 ปี 
ชื่อวิชา การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 2 (1-2-3) นก. 

ชื่อวิชา การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4(360) นก. 

ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 (450) นก. 

ชื่อวิชา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก. 

ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม 3 (2-2-0) นก. 

ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (90) นก. 

ชื่อวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา ขั้นตอนวิธี 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3 (2-2-0) นก. 

ชื่อวิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-0) นก. 

ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก. 

ชื่อวิชา พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3 (3-0-3) นก. 

ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3 (2-2-0) นก. 
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ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก. 

ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (1-2-0) นก. 

ชื่อวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 3 (2-2-0) นก. 

ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 (2-2-0) นก. 

ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา เทคโนโลยีเว็บ 3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา โครงการนักศึกษา 3 (0-4-0) นก. 

ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-6-3) นก. 

ชื่อวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (0-3-0) นก. 

ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูล 3 (2-2-0) นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท - ปี  
ไม่มี 
 

 

 
                                                      (ลงชื่อ)                                  เจ้าของประวัติ 

                           (นางแพรวศรี  เดิมราช  ) 
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ประวัติอาจารย์ผ้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

      ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   

    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกุล นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร   
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วส.ด. วิทยาการสารสนเทศ 2558 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)  
       6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

นโรดม กิตติเดชานุภาพ.(2562) เอกสารประกอบการสอนการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  6.1.2 ตำรา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
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   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
    ประเมินและตรวจสอบ   

6.2 งานวิจัย 
 6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
(ไม่มี) 

  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
  ประเมินและตรวจสอบ 

ต่วนมูฮำหมัดปาแซ แวอูเซ็ง ลากา  และนโรดม กิตติเดชานุภาพ. (2564) แอปพลิเคชันจอง
ยานพาหนะ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 6.วันที่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า 337 – 344). สงขลา: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา. 

อัสรีนา ยามา  อิฮซาน มะแซ และนโรดม กิตติเดชานุภาพ. (2564) ระบบจัดการเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา โรงเรียนพัฒนาวิทยายะลา . ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 6 วันที่ 1-2 เมษายน 2564. (หน้า 1337 – 1344). สงขลา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา. 

นูไรดา เส็งดอละ ซูนีตา มะเซ็งบางี และนโรดม กิตติเดชานุภาพ. (2563) ระบบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั ้งที ่ 5 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563.(หน้า 1974-
1982). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.  

Phithak, T., Wanapu, S., Kittidachanupap, N., & Kamollimsakul, S. (2018, 
September). Expectations and Self-Regulated Learning Behaviors of Thai 
MOOC Learners. In Proceedings of the 2nd International Conference 
on Business and Information Management 20 – 22 September, 2018 
(pp. 194-198). Barcelona, Spain. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ กำหนด       
(ไม่มี) 
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   6.3.1 สิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
   6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
   6.3.3 สารานุกรม 
   6.3.4 งานแปล 

    

7.ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 17 ปี 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและ 

การบริหารความเสี่ยง  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารและจัดการเว็บไซต์  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(0-6-3) นก. 
ชื่อวิชา ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารและการบำรุงรักษาระบบการให้บริการ 

อินเทอร์เน็ต          3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  2(0-6-0) นก. 
ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โมบายเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน  3(2-2-5) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท - ปี  

          ไม่มี  

                                                                (ลงชือ่)                      เจ้าของประวัติ 
                                                                       (นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร        วิทยาศาสตรบัณฑิต  

                                         สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     

2. ชื่อ – สกุล    นางบุญธิดา  จิรรัตนโสภา   

3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ปร.ด. 

 
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2562 
 

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

วท.ม. 
 

การจัดการระบบ
สารสนเทศ 

2541 
 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2539 
 

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 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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   6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ        
          ประเมินและตรวจสอบ 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

   6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Chiraratanasopha, B., Theeramunkong, T., & Boonbrahm, S. (2021). Hierarchical 

text classification using Relative Inverse Document Frequency. ECTI 
Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-
CIT). 15(2): 166-176. 

 Chiraratanasopha, B. (2021). Sentimental Analysis and Keyword Extraction from       
  Thai Users of Facebook in COVID-19 Period.  Progress in Applied     
  Science and  Technology. 11(1): 66-72. 

 6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมทบความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไม่มี) 
 6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

อับดุลเลาะ ยาหะยอ, มูฮําหมัด กะลูแป และบุญธิดา จิรรัตนโสภา. (2564). แอปพลิเคชัน
กิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6.วันที ่1-2 เมษายน 2564. (หน้า 1469-1476). . สงขลา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 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. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1. ระดับปริญญาตรี 20 ปี 

 ชื่อวิชา การทำเหมืองข้อมูล                                                  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ เทคโนโลยี 3(2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชา การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์                   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย                                      3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ              5(450)   นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือการศึกษา                 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90) นก. 
ชื่อวิชา  ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง           3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ฐานข้อมูลเบื้องต้น                                                   3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ                                        3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ปัญญาประดิษฐ์                                                        3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล                                           3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูล                                                        3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูล                                                        3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบผู้เชี่ยวชาญ                                                      3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                          3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                          3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                                     3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วิศวกรรมซอฟท์แวร์                                                   3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยเีครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์          2(1-2-3)     นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                                3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                                       3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                                       3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                             2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา โครงการนักศึกษา                                                     3(0-4-0) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2                                               2(0-6-0) นก. 
ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  3(0-6-3) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            3(2-2-0) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท – ปี (ไม่มี) 
 

(ลงชื่อ)             เจ้าของประวัติ 
        (ดร.บุญธิดา  จิรรัตนโสภา) 
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