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ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มเปิดใช้เมื่อปีการศึกษา 2543 
จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน ในระยะเวลาดังกล่าวทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรมาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพ่ือสอดรับจากการเปลี่ยนชื่อสถาบัน
ราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส าหรับการปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่สอง
และสามได้ด าเนินการเมื่อปี  พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555  ตามล าดับ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 11 รุ่น เข้าสู่
ตลาดแรงงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตส่วนหนึ่งได้ท าการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลจากการใช้หลักสูตรปัจจุบัน (หลักสูตร
ปี 2555) เป็นระยะเวลา 4 ปี และจากความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายจึงน ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2560 ได้
ยึดหลักการของผู้มีส่วนร่วมใช้หลักสูตร โดยเริ่มจากการส ารวจความคิดเห็นและศึกษาความต้องการฃอง
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และให้ได้มาตรฐานตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด รวมทั้งเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสู่ชุมชน อีกทั้งเพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสาขาดังกล่าวของชุมชนและท้องถิ่น 

การปรับปรุงที่ส าคัญของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง
รายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และเฉพาะด้านบังคับ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาเดิม และเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่สัมพันธ์กับความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส าหรับโครงสร้างของหลักสูตรใหม่ยังคง
ประกอบไปด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

ในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
93 หน่วยกิต ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาแกนจ านวน 12 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านจ านวนไม่น้อยกว่า 74 หน่วย
กิต และวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาจ านวน 7 หน่วยกิต ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ยังได้แบ่งเป็น วิชาเฉพาะด้านบังคับจ านวน 62 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะด้านเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต ส าหรับหมวดวิชาเลือกเสรีมีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในด้านจุดเด่นของหลักสูตรจะมุ่งเน้น
ไปที่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติด้านการพัฒนาซอฟแวร์ การบริหารจัดการเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ และการจัดการฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตมีทักษะในการประยุกต์น าความรู้
วิทยาการคอมพิวเตอร์สู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
ข้อมูล 8 หมวด ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร 4) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา 6) การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ
ของหลักสูตร ส าหรับเนื้อหาในแต่ละหมวดได้ปรับปรุงแก้ไขจากการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามล าดับ จึงท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2560 มีคุณภาพ และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ในนามของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  25501571102946 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Computer Science 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

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

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Computer Science) 
      ชื่อย่อ :  B.Sc. (Computer Science) 
 
3.  วิชาเอก   

ไม่มี   
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
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5.2  ประเภทหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3  ภาษาที่ใช้ 
      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.4  การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร  
 6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 6.3  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรให้เสนอ
หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 6.4  สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  9  เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
 6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิระดับปริญญาตรี                  
ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
8.3 นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
8.4 นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ไร้สาย 
8.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
8.6 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
8.7 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ 
8.8 ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 
8.9 ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
8.10 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นายอรรถพล อดุลยศาสน์  
    อาจารย์ 
    3-9699-00091-66-0 

Ph.D. (Electrical and 
Electronic Engineering) 
วศ.ม. (คอมพิวเตอร์) 
  
วศ.บ. (โทรคมนาคม) 

University of Surrey 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2558 
 

2550 
 

2541 

2. นายจีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    3-9098-00051-07-1 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2538 
2531 

3. นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ  
    อาจารย์ 
    5-9005-00001-17-3 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2548 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

4. นายสุลัยมาน  เภอโส๊ะ 
    อาจารย์ 
        3-9010-00560-64-0 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2549 

5. นายอับดุลเลาะ  บากา 
    อาจารย์ 
    1-9506-00055-71-0 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2552 
 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้กล่าวถึงความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลต่อสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปัญหาคุณภาพด้านการผลิต และคุณภาพ
ด้านการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ในบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนิน
ธุรกิจการค้าต้องปรับตัวเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆ อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยการซื้อขายกระท าอยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งถือว่าเป็น
การพาณิชย์สมัยใหม่ที่ขยายขอบเขตตลาดอย่างไม่มีขีดจ ากัด นอกจากนี้เทคโนโลยีการสื่อสารที่
เปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เข้าไว้ด้วยกันผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ เรียกว่า  Internet of Things นวัตกรรมนี้ส่งผล
เปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจการค้า การให้บริการ ภาคผลิตอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
และการด าเนินชีวิต 
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จากบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที) (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ปี 2559-2563 โดยมี 4 เป้าหมายหลัก เพ่ือยกระดับ
ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ  (1) เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
นวัตกรรมการผลิตและการบริการ (2) สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานที่ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้หลากหลายช่องทาง (3) พัฒนาทุนมนุษย์ส าหรับโลกยุคดิจิทัล 
เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ ตลอดจน
บุคลากรทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสามารถพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของตนเอง
ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด อันจะน ามาซึ่งโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและความก้าวหน้าทางอาชีพ และ 
(4) เปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานและบริการภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ การ
บริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย ปลอดภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถด าเนินงานและบริการ
ประชาชนได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย 
และการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยเฉพาะภาวะขาดแคลน
บุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงมีความส าคัญในการสร้างความพร้อมในการแข่งขัน
ของประเทศไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคเขตการค้าเสรีประชาคมอาเซียน  เขตพัฒนาสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล แผนการพัฒนาเขตการศึกษาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนแผนพัฒนาหลักสูตรและการรับนักศึกษาระยะ  15 ปี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ ่งต้องใช้บุคลากร
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้พรมแดน 

รวมถึงการเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน น าไปสู่การวางแผนหลักสูตรให้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบและมีล าดับ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย โดยไม่ขัดกับหลักศีลธรรม รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิต 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและ
ก้าวทันต่อวิวัฒนาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์  
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่กอรปไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรวมทั้ง
มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผลิตบุคลากรด้านสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์จึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมมาโดยตลอด
นับตั้งแต่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน  
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหาร

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกษตร 
13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
13.2 กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 

หมวดวิชาเฉพาะในส่วนวิชาเฉพาะด้านซึ่งประกอบด้วยรายวิชาเฉพาะด้านบังคับ และ
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่สาขาวิชาอ่ืนคือสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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13.3 การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องมีการ

ประสานงานกับสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาในการ  
จัดรายวิชา และจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชา เพ่ือก าหนดเนื้อหาและ  
กลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัด และประเมินผล 



หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร  

ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและ
สนองความต้องการของท้องถิ่นในประเทศและประชาคมอาเซียน  

1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
 การช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

และจากการตระหนักถึงความส าคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงก าหนดให้มีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้าง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับแก้ไขและพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

โดยมีทักษะการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะ
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคม
อาเซียน 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
1.3.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาท าวิจัย และบริการวิชาการด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
1.3.6 เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย

บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(IEEE&ACM) 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านวิชาการในยุคปัจจุบัน 

1. ประเมินหลักสูตร จากผู้ใช้
บัณฑิตและนักศึกษา และ
ส ารวจความต้องการเข้าศึกษา
ต่อของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรของนักศึกษา 
บัณฑิต  ผู้ใช้บัณฑิต 
และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 

3. พัฒนาบุคลากรทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนด้านการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการและการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ เพ่ือให้สามารถน าทักษะ
ความรู้ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ไปประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับ
การอบรม ที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน 

3. สนับสนุนบุคลากรท างาน
บริการวิชาการ 

4. การฝึกปฏิบัติทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
และสถานประกอบการที่เป็น
หน่วยฝึกประสบการณ์ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

2. จ านวนโครงการและ
ผลการประเมินของ
แต่ละโครงการ 

3. ผลการประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานในหน่วย
ฝึกประสบการณ์ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการจัดการศึกษา 

    ระบบทวิภาค 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

    การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  
              ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
               ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาก าหนด 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษาไม่เข้าใจเป้าหมายในการเลือกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันมาก  
2.3.3 นักศึกษาไม่เข้าใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา 
2.3.4 นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะด้าน

การอ่านและการเขียน 
2.3.5 นักศึกษาขาดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหาของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดให้มีระบบแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจเป้าหมายและความส าคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.4.2 เสนอชี้แนะ และมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
2.4.3 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษาใหม่ ในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา  
2.4.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟัง

ปัญหาต่าง ๆ แนะน า และช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ 
2.4.5 จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะน า ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต  
2.4.6 จัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ

หลักการคิดวิเคราะห์ โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างคณะฯและสาขาวิชาเป็นประจ าทุกปี 
2.4.7 จัดให้มีการอบรมและทดสอบมาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานโดย

มหาวิทยาลัยฯ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษา 

2560 2561 2662 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40  40 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณ 

2560 2561 2662 2563 2564 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  

10,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ  
2,700 บาทต่อปี 108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

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

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณ  

2560 2561 2662 2563 2564 

1. เงินคงคลังร้อยละ 20  181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 
2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานร้อยละ 40  363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 
รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

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

แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียน 

ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

             3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน  12 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 

2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ  62 หน่วยกิต 
1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ  7 หน่วยกิต 
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  12  หน่วยกิต 
3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  19 หน่วยกิต 
4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  21 หน่วยกิต 
5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 

2.2.2 เฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มีดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
     1) บังคับเรียน                                        10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning Development  
* 2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
* 2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 

 Thai for Careers  
  
*  หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
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      2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading skills in English  
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Melayu  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication   
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 

 English for Communication 2  

  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
 Happiness Study  
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์  2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  
2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Truth of Life  
2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

 Aesthetics for Life  
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  1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
 Socialization   
2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
 Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 Skills for Life  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture  

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life   
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
  2.1  วิชาแกน  12     หน่วยกิต 

4111133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์   3(3-0-6) 
 Calculus and Analytic Geometry  
4111136 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics for Computer  
4111241 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 Numerical Methods for Computer Science  
4111353 สถิติเพ่ือการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Statistics for Research in Computer  

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 74  หน่วยกิต 
      2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ  62  หน่วยกิต 
           1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 7 หน่วยกิต 

4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 
Social and Professional Issues  

3(3-0-6) 

4111246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design  

3(2-2-5)   

4111351 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
 Seminar in Computer Science  

           2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต 
4111138 ระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
 Database Systems  
4111243 ระบบจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
 Database Management Systems  
4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction  
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1   1(0-2-1) 
 Computer Project 1  
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2   2(0-6-0) 
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หมายเหตุ  * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
 

 Computer Project 2  

           3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 19 หน่วยกิต 
4111134 ขั้นตอนวิธี 

Algorithms   
3(2-2-5) 

4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
Fundamentals of Programming 

3(2-2-5) 

4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง * 
Advanced Computer Programming  

3(2-2-5) 

4111248 ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Practicing of Conputer Science 

1(0-2-1) 

4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(2-2-5) 

4111350 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย * 
Contemporary Programming  

3(2-2-5) 

4111355 การท าเหมืองข้อมูล * 3(2-2-5) 
 Data Mining  

           4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 21 หน่วยกิต 
4111140 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operation Systems  
4111242 โครงสร้างข้อมูล  3(2-2-5) 
 Data Structures  
4111245 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Data Communication and Computer Network 
3(2-2-5) 

4111247  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย * 3(2-2-5) 
 Wireless Communication Technology  
4111352 ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย  

Information and Network Security 
3(2-2-5)   

4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence  

3(2-2-5) 



19 

 

4111459 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5)   
 Image Processing  

           5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Architecture  

      2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
 Internet Service System administration and Maintenance  
4111261 การจัดการระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5)   
 Operation Systems Management  
4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Multimedia Technology  
4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ 3(2-2-5)   
 Web Design and Development  
4111364 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Analysis and Design  
4111365 การจัดการเครือข่าย 3(2-2-5)   
 Network Management  
4111366 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5) 
 Internet of Things  
4111367 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย  3(2-2-5) 
 Wireless Sensor Networks  
4111468 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

 Big Data Analytics  
4111469 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5)   
 Cloud Computing  
4111471 ธุรกิจดิจิทัล 

Digital Business 
 

3(2-2-5) 
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   2.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
4111372 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
1(90 ชั่วโมง) 

 Preparation for Professional Experience and Cooperative 
Education in Computer Science 

 

และ   
4111473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(270 ชั่วโมง) 
 Professional Experience in Computer Science                   
4111470 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)   
 Special Topics in Computer Science  
หรือ   
4111474 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Cooperative Education in Computer Science 
6(600 ชั่วโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
                        ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4111133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

4111134 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
  

4111136 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

4111138 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 3(3-0-6) 
4111140 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4111241 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

4111242 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

4111243 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
4111245 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  
3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4111246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5) 

4111248 ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4111350 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5) 

4111351 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 

4111352 ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย 3(2-2-5)   
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 19 หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 4111353 สถิติเพ่ือการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

4111355 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 

4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 

4111372 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1(90 ชั่วโมง) 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชาชื่อวิชา หน่วยกิต น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4111473 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(270 ชั่วโมง) 
 

หรอื  
4111474 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(600 ชั่วโมง) 

รวม 3 - 6 หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชาชื่อวิชา หน่วยกิต น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 

4111459 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 

4111470 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)   

 
(เฉพาะผู้ที่เรียนวิชา 4111473 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ  
 คอมพิวเตอร์) 

 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
รวม 8 - 11 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication  
2(1-2-3) 

 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมี เหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of language 
in formal and information communication, conducting informative presentation, 
giving opinion, suggestion and rational criticism, study of problem conditions and 
its solutions of language used in daily life, realizing ethics and awareness of 
Thai society  

 
 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

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

 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไขปรับปรุง ฝึก
การเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

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  
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้     
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การแนะน าตนเองและผู้อื่น  การ
ร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้ค าแนะน า  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความ
คิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, speaking, reading and 
writing in daily life of various situations such as greeting, leave-taking, self- 
introduction  and others, requesting, offering help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, inquiring and information giving, talking on the 
telephone and expressing opinion; development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative development 

 
2100107 
 

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Melayu for Communication 

2(1-2-3) 
 

 การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  ง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูด 

Use of Melayu for communication in daily life, conversation in daily life  
such as greeting, saying thanks and simple introduction  emphasizing on listening 
and speaking skills 
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2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  
Melayu for Communication and Learning Development  

2(1-2-3) 
 

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบท
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษา
มลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน  

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

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ า
วัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ
สาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาท
สากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practice 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 
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 

2(1-2-3) 

 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 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 
 

 2) เลือกเรียน  2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 

Principles of Reading and Writing Thai Words  
2(2-0-4) 

 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียน
ค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้
ถูกต้อง 

Principles of reading and writing Thai words, study of factors which affect 
to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and comparing the words 
that are usually incorrectly in read and written, discussing, summarizing, solution 
finding and promoting the correct reading and writing Thai words 
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ     
Development of Speaking and Reading skills in English 

2(1-2-3) 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่าน
จับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

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

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน 
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบ
และหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอก
ใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on correct forms and functions for 
educational and career purposes such as writing a letter, filling in an application 
form, writing a report, etc. 

 
2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน 

Basic Melayu  
2(1-2-3) 

 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยค
พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น 
เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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 
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 

 การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาได ้

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

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

2(1-2-3) 

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 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 
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  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 

Happiness Study  
2(1-2-3) 

 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่า

ในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การน าหลักค าสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  

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

 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์  

Aesthetics Approach  
2(2-0-4) 

 ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ 
การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และ
ศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สร้างสรรคแ์ละการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective, 
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, 
techniques, and methods in creating and applying to real life situations 
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2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Information for Life Long Learning 

2(1-2-3) 

 ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่
เป็นมาตรฐาน 

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

2100118 ความจริงของชีวิต       
Truth of Life             

2(2-0-4) 
 

 ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใชในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข
และสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้โลกทัศนแบบต่างๆ การวิเคราะห์ ข้อดีและข้อของโลก
ทัศน์ แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันน าไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on religious 
precepts, peaceful life and society, different worldview perception, advantages 
and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being and leading to            a peaceful 
life and society 
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2100119 การพัฒนาตน    
Self Development 

2(2-0-4) 

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการ
เกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกัน
และการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหาร
ความขดัแย้ง 

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 
 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 
Aesthetics for Life 

2(1-2-3) 

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง 
ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้
ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 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 
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  1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน์  

Socialization 
 2(2-0-4) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management  

2(2-0-4) 

 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources management 
and environments concerning community; concepts of sufficiency economy 
philosophy; utilizing appropriate technology for living in local community 

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  

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

 ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะ
ชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ 
และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของ
การมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์
อย่างสันติ 
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 Meanings and importance of life skill including important elements of 
life skill; globalization, thinking skills, decision making, creative thinking, positive 
thinking, analytical thinking and emotional intelligence; development of 
interpersonal relationships and communication, self-management skills and 
stress management; emphasis on public mindedness and public consciousness in 
order to be peaceful coexistence 
 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต 
Skills for Life 

2(1-2-3) 

 ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies concerning 
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social responsibilities, 
human relations and communication; decision making and problem solving in 
daily life; emotional and stress management; activities for stress relief 
 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษย
สัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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  
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  1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life 
2(1-2-3) 

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

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

4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process and scientific attitude; importance and 
impact of science, technology and environment; health promotion for life 
quality development 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
Information Technology in Daily life  

2(1-2-3) 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computers, information technology; computer application in 
daily life, data warehouse application; laws with ethics in using information 
system and its security system 
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4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้ าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต 
ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 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 using in daily life; 
using microorganism in food industries; agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่น
กีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports competition; 
principles and how to choose sports for its 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 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
  2.1  วิชาแกน  12     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111133 

 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
Calculus and Analytic Geometry 

3(3-0-6) 

 เรขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบ เส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา และ
การเลื่อนแกน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิตและฟังก์ชั่น
อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิศัยและการประยุกต์ 

Plane analytic geometry, straight lines, circle, parabolas, ellipses, hyperbola 
and translation of axes, limits and continuity of functions, derivatives of algebraic 
functions and transcendental functions, application of derivative, integrals of 
algebraic functions and transcendental and its applications 
 

4111136 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับคอมพิวเตอร์  
Discrete Mathematics for Computer 

3(3-0-6) 

 ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกะ ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ เซต พีชคณิตบูลีน กราฟและกราฟ
ต้นไม้ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง วิธีการพิสูจน์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด หลักเบื้องต้น
ของการนับ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ล าดับ และอนุกรม 

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

 
4111241 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Numerical Methods for Computer Science 
3(2-2-5) 

 ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยสมการเชิงเส้น ผลเฉลยสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่า
ในช่วง การประมาณโดยวิธีก าลังสองน้อยสุด การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ปัญหาค่า
เริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดา 

Error, solutions of linear and non-linear equations, Interpolation, estimation by 
least square approximation, numerical derivative and integration, initial value 
problem of ordinary derivative functions 
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4111353 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์   
Statistics for Research in Computer 

3(2-2-5) 

 ระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณนา ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่าย 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัย 

Research methodology, sampling, descriptive statistics, random variable 
and its function, continuous and discrete probability distributions, hypothesis 
testing, sample regression, variance analysis, correlation analysis, and using 
application for research 

 
  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 

2.2.1 เฉพาะด้านบังคับ  62 หน่วยกิต 
         1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 7 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 

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

 ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ประเด็นทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากลด้านอาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สิน
ทางปัญญา ความเสี่ยง ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็นสังคม  เครื่องมือ
วิเคราะห์ 

Context of multiple society and history of information technology, social and 
cultural impact of information technology and online social, national and 
international laws regarding crimes due to wrong using technologies and 
intellectual property, risks, professional and ethical issues, professional 
organisations, ways of applying information technology to develop and address 
issues in society, analytical tools 

 
 



40 

 

4111246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design  

3(2-2-5)   

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

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

 
4111351 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                                            

Seminar in Computer Science 
1(0-2-1) 

 ศึกษาค้นคว้าปัญหา รายบุคคลหรือกลุ่ม ในประเด็นที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือน า
เป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา 

Individual or group research in issues regarding computer science, 
information technology or relevant technology,  to summarise collected 
knowledges and present in group seminar 
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        2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111138 ระบบฐานข้อมูล 

Database Systems 
3(2-2-5) 

 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ ระบบ
ฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธี
แผนภาพอีอาร์และวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น แบบเครือข่าย และ
แบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูล 

Concepts of database systems, data file and database, architecture of 
database systems, data units and relationship between them, database design 
with Entity-Relationship (E-R) diagram and normalization, database structures in 
hierarchical, network and relational models, and database language 

 
4111243 ระบบจัดการฐานข้อมูล   

Database Management Systems 
3(2-2-5) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111138 ระบบฐานข้อมูล 
Pre-requisite : 4111138 Database Systems 

ระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้าง และส่วนประกอบฐานข้อมูลระดับกายภาพ กลไก
ในการเข้าถึงฐานข้อมูล การประมวลค าถาม การประมวลกลุ่มค าสั่ง การคืนสภาพข้อมูล  
การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ 

Database management systems, database structure and physical level 
of components of databases, accessing mechanisms, question processing, 
command processing, data restoring, information sharing, distributed database 
systems, and object-oriented database 
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4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
Human-Computer Interaction 

3(2-2-5)   

 หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  
ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ 
สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทาง 
การประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ 
เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้
บกพร่องในการรับรู้ การฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของ
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

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 

 
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1   

Computer Project 1 
1(0-2-1) 

 ศึกษาค้นคว้าปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ อ่านและสังเคราะห์เนื้อหาและเครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์และออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ ท าการรวบรวมและเรียบเรียง
รายงานพร้อมน าเสนอผลงาน 

Finding problems in computer area, reviewing relevant contents and 
tools, proposing project based on analysis and proper design, writing and 
presenting report 
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4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  
Computer Project 2 

2(0-6-0) 

         วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 
        Pre-requisite : 4111357 Computer Project 1 

พัฒนางานตามโครงงานที่ได้รับการอนุมัติในโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ท า
การติดตั้ง ทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพของงาน ท าการเขียนรายงานและน าเสนอ
โครงงานที่สมบรูณ ์

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

 
         3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 17 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111134 ขั้นตอนวิธี 

Algorithms 
3(2-2-5) 

 หลักการของขั้นตอนวิธี พ้ืนฐานของภาวะการค านวณ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียน
ผังงานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธีในการค้นหาและเรียงล าดับ 
ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

Principles of algorithms, basic computability, problem analysis, algorithm by 
flowchart, algorithm by pseudo code, strategies of algorithms in searching and 
sorting, distributed algorithms and computer programming 

 
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  

Fundamentals of Programming  
3(2-2-5) 

 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม พ้ืนฐานขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูลอาร์เรย์ 
พอยท์เตอร์ ไวยกรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การควบคุมตามเงื่อนไข การเขียนโปรแกรม
แบบการเวียนเกิด การทดสอบ การค้นหาข้อผิดพลาด  

Fundamental Constructs, basic algorithms to solve problems, data types, 
array, pointer, programming syntax, control by criteria, recursive programming, 
testing, and debugging 
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4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
Advanced Computer Programming 

3(2-2-5) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
Pre-requisite : 4111137 Fundamentals of Programming  

ความรู้พ้ืนฐาน แนวคิด โครงสร้างโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและ
คลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ เช่น การสืบทอด แถวล าดับ การน าเอา
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต     การ
เขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ หลักการความปลอดภัยข้อมูล การเขียน
โปรแกรมให้มีความปลอดภัย 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 security and secure 
programming; object-oriented software design and development 

 
4111248 ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Practicing of Computer Science 
1(0-2-1) 

 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะตามกิจกรรมที่ก าหนด 
Practicing and operating in computer science, skill improvement based 

on assigned activities 
 
 

4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(2-2-5) 

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

 
4111350 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 

Contemporary Programming 
3(2-2-5) 

 เทคนิคหรือรูปแบบการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย และการเขียนโปรแกรมส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที ่การใช้เฟรมเวิร์กในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ 

Techniques or platforms of contemporary programming, programing for 
mobile devices, using framework for a system or software development 

 
4111355 การท าเหมืองข้อมูล 

Data Mining 
3(2-2-5) 

 หลักการพ้ืนฐานการท าเหมืองข้อมูล การใช้ครื่องมือเรียนรู้ และสถิติส าหรับการท า
เหมืองข้อมูล การแสดงความรู้จากการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ ส าหรับการท า
เหมืองข้อมูล การตรวจสอบการเรียนรู้จากข้อมูล การตัดสินใจแบบต้นไม้ การแยกข้อมูล 
ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล การท าเหมืองข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ต 
การประยุกต์การท าเหมืองข้อมูล  

Fundamental of data mining, tools for learning and statistics for data 
mining, knowledge representation from data mining, algorithms for data mining, 
learning evaluation with training data, decision trees, patterns classification, 
clustering, attribute selection, web data mining, application of data mining 
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         4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111140 ระบบปฏิบัติการ 

Operation Systems 
3(2-2-5) 

 ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทหน้าที่ หลักการท างานและส่วนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การท างานแบบโปรแกรมเดียวและหลายโปรแกรม การจัดล าดับเวลางาน
และการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการหน่วยประมวลผล หน่วยความจ า แฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์ 
และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

Meaning, evolution, roles, principles and components of the operating 
system; single and multi tasking; scheduling and dispatch; processing unit, 
memory, file and peripheral management, and operating system installation 

 
4111242 โครงสร้างข้อมูล  

Data Structures 
3(2-2-5) 

 โครงสร้างข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน อาร์เรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ กราฟ และโครงสร้างต้นไม้ 
ขั้นตอนวิธีแบบเรียกตัวเอง และขั้นตอนวิธีแบบท าซ้ า วิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
วิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงพืน้ที่หน่วยความจ าและเชิงเวลา 

Basic data structures arrays, stacks, queue, link-list, graphs and tree 
structures; recursive algorithms, iterative algorithms, sorting algorithms and 
searching algorithms; complexity analysis of algorithms, analysis of complexities in 
terms of memory space and time 

 
4111245 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Data Communication and Computer Network 
3(2-2-5) 

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

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

 
4111247  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  

Wireless Communication Technology 
3(2-2-5) 

 หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารไร้สาย ความถี่และช่วงความถี่  คุณลักษณะของ
ช่องสัญญาณ สายอากาศและการส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ การเข้าใช้ช่องสัญญาณ ระบบ
เซลลูลาร์ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ 
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โปรโตคอล ความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้อง  

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 

 
4111352 ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย  

Information and Network Security 
3(2-2-5) 

 ภัยคุกคามจากไซเบอร์ การเข้าและถอดรหัสแบบสมมาตร การเข้าและถอดรหัสแบบ
อสมมาตร แฮชและเมสเสจไดเจส ขั้นตอนวิธีส าหรับแลกเปลี่ยนกุญแจ การควบคุม          
การเข้าถึงด้วยการพิสูจน์สิทธิ์และให้สิทธิ์ ความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IPSec) 
สื่อสารในชั้นความปลอดภัย (SSL) ไฟล์วอลล์ การป้องกันผู้บุกรุก ความปลอดภัยโปรแกรม
ประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย 

Cyber threats, symmetric and asymmetric crypto, hash and message 
digest, public key algorithms, access control by authentication and authorisation, 
internet protocol security (IPSec), security socket layer (SSL), firewall, intrusion 
prevention, security of application on Internet, tools for security 
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4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาปัญหาพ้ืนฐาน วิธีการแก้ปัญหา
ทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐานการใช้เหตุผล การค้นหาค าตอบและการ
วางแผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การปฏิบัติ การเกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎี
และการควบคุมหุ่นยนต์ 

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 

 
4111459 การประมวลผลภาพ  

Image Processing 
3(2-2-5) 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบกราฟฟิกและภาพดิจิทัล การแทนค่าข้อมูลสี การแปลง
ข้อมูลภาพ การปรับคุณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การแบ่งภาพ
เป็นหลายส่วน การค้นหาขอบของรูป การประมวลภาพสเตอริโอ การประยุกตใ์ช้ข้อมูลภาพ 

Fundamentals of graphic system and digital image, colour models, image 
transform, image enhancement, spatial-domain and frequency-domain filters, 
image segmentation, image contours, stereo image, applications of digital image 
processing 
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        5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Architecture 
3(2-2-5) 

 ตรรกทางดิจิตัล ลักษณะตัวแทนข้อมูล โครงสร้างระดับแอสเซมบลี หลักการท างาน
ของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบหน่วยความจ า การจัดล าดับชั้นของหน่วยความจ า หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ า
เสมือน การประสานการท างานระหว่างหน่วย บัส อินพุตและเอาต์พุต หน่วยประมวลผล
กลางและหน่วยควบคุม สถาปัตยกรรมของมัลติโปรเซสเซอร์และข้อคิดด้านสมรรถนะ  

Digital logic, data representation, assembly level organization, principle 
of computer hardware and software, structures and components in computer 
system, memory system, memory hierarchy, cache memory, virtual memory, 
cooperation among units, bus, input and output, CPU and control unit, 
multiprocessor architecture and performance 

 
2.2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

Internet Service System administration and Maintenance 
3(2-2-5) 

 องค์ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต โครงสร้างเว็บและสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต  
การท างานของแม่ข่ายประเภทต่าง ๆ การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและ
ปรับแต่งการให้บริการเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดูแลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ใน
เครือข่าย การให้บริการและบทบาทเครื่องแม่ข่าย ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ  
การให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณ์ต่าง 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 
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4111261 การจัดการระบบปฏิบัติการ 
Operation Systems Management 

3(2-2-5) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111140 ระบบปฏิบัติการ 
Pre-requisite : 4111140 Operation Systems 

หลักการจัดการระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าส าหรับระบบปฏิบัติการ เช่น การตั้งค่า
การใช้งาน การตั้งค่าระบบปฏิบัติการเครือข่ายยูนิกส์ ระบบรักษาความมั่นคง โปรแกรม
อรรถประโยชน์ต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกส าหรับการท างานกับระบบปฏิบัติการ และ การ
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต ์

Principle of the operating system management, the settings for operating 
system such as usage setting, setting up unix network operating system, security 
systems, various software utilities for working with operating system, and 
application installation 

 
4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

Multimedia Technology 
3(2-2-5) 

 ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของข้อมูลสื่อ
ประสม ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อประ
สม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม รูปแบบไฟล์สื่อประสม อุปกรณ์จัดเก็บ การน าเสนอข้อมูล
สื่อประสมและการประยุกต ์

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 

 
4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ 

Web Design and Development   
3(2-2-5) 

 แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนางานบนเว็บ โดยใช้ภาษาหรือซอฟต์แวร์
ในการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ 
ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ หลักการอัพโหลด และสามารถน าไปประยุกต ์
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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 

 
4111364 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

Object Oriented Analysis and Design 
3(2-2-5)   

 แนวคิดพ้ืนฐานของจ าลองเชิงอ็อบเจกต์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาเชิงอ็อบเจกต์ในปัญหาลักษณะต่าง ๆ ความซับซ้อนของ
ซอฟต์แวร์  สัญลักษณ์ส าหรับการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ สัญลักษณ์ของยู เอ็มแอล 
กระบวนการพัฒนา ประเด็นเชิงปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ 

Basic concepts of object oriented modelling, the principle of the object-
oriented analysis and design, applying object-oriented methods to develop and 
address any software issue, software complexity, symbols for object-oriented 
designing, UML symbols, develop processes, practical issues, and applications 

 
4111365 การจัดการเครือข่าย  

Network Management 
3(2-2-5) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111245 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Pre-requisite : 4111245 Data Communication and Computer Network 

หน้าที่ของการจัดการเครือข่าย โมเดลการจัดการเครือข่าย มาตรฐานการจัดการเครือข่าย 
เครือข่ายการจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือข่ายอย่างง่าย (เอ็สเอ็นเอ็ม
พี) การเฝ้าระวังระยะไกล (อาร์มอน) โพรโทคอลสารสนเทศร่วมเพ่ือการจัดการ (ซีเอ็มไอพี) และ 
ฐานสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (เอ็มไอบี) และเครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเครือข่าย 

Functions of network management, network management model, 
standard network management, telecommunications management network 
(TMM), Simple Network Management Protocol (SMNP), Remote MONitoring 
(RMON), Common Management Information Protocol (CMIP), Management 
Information Base (MIB), tools and techniques in network management 
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4111366 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
Internet of Things 

3(2-2-5) 

 ความหมายและกรอบแนวคิดของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) 
นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีด้านเครือข่ายและการจัดการ
ข้อมูล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล  

Meaning and concept of Internet of Things (IoT), innovation and applications, 
architecture, technologies of networds and data managements, and information 
security 

 
4111367 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 

Wireless Sensor Networks 
3(2-2-5) 

 รู้โครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย คุณลักษณะและปัญหา โปรโตคอลที่
เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการท้องถิ่น  

Structure of wireless sensor networks, features and challenges, protocols, 
learning how to apply the wireless sensor networks for societies 

 
4111468 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

Big Data Analytics 
3(2-2-5) 

 แนวคิดหลักและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มพ้ืนฐาน โมเดลข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บ อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นเกี่ยวกับการแสดงภาพและ  
การเคลื่อนย้ายของข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยและการพัฒนาของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ร่วมสมัย 

Principle and application of big data, fundamental framework, data 
model and storage, analysis algorithm, image illustration, data movment, 
relavant research and implementation of big data analysis 
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4111469 การประมวลผลคลาวด์ 
Cloud Computing 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ การประยุกต์และบริการบนคลาวด์ 
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ต่อธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานของคลาวด์ 
การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการบริหารจัดการ 
การประมวลผลแบบคลาวด์ทั้งในมุมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์งานคลาวด์ 

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

 
4111471 ธุรกิจดิจิทัล 

Digital Business 
3(2-2-5) 

 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โมเดลการท าธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์และวิธีวิเคราะห์
ธุรกิจออนไลน์ การท าระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจออไลน์ทั้งด้านหน้าร้าน (Front end) และ
หลังร้าน (Back end) การเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง คือ ระบบการช าระเงิน ระบบขนส่ง 
การท าการตลาดของธุรกิจออนไลน์เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก การประเมินผลส าเร็จของธุรกิจ
ออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

Concept of digital startup, model of e-business, strategies and anlysis of 
e-business, information system for e-business including front end and back end, 
connecting to other relevant systems including payment, logistic, marketing, 
acheivment assessment, and law 
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  2.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4111372 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  
Preparation for Professional Experience  and Cooperative 
Education in Computer Science  

1(90 
ชั่วโมง) 

 จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในทักษะ
ด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรมตามท่ีก าหนด 

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

 
4111473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Professional Experience in Computer Science 
3(270 ชั่วโมง) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4111372 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Pre-requisite : 4111372 Preparation for Professional Experience  and 
Cooperative Education in Computer Science 

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
เพ่ือน าความรู้ความสามารถที่ ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Professional experience in computer science in state agencies or private 
organizations, to apply abilities and knowledges studied throughout the course 
effectively 

 
4111470 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Special Topics in Computer Science 
3(3-0-6) 

 ศึกษาในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชา
จะระบุในภาคการศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ าได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่
ต่างจากเดิม 
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Study cutting edge or advanced topics in computer science. detail and 
course outline of the topics are to be announced in the academic term that 
this subject is carried out, the subject can be repeatedly registered if the topics 
are different 

 
4111474 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Cooperative Education in Computer Science 
6(600 ชั่วโมง) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 4111372 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Pre-requisite : 4111372 Preparation for Professional Experience  and 
Cooperative Education in Computer Science 

ฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ 
นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งต้องเป็นงานเฉพาะด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถได้จากการศึกษาตลอด
หลักสูตร เพ่ีอปฏิบัติงานและแก้ปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตลอดการฝึกงาน
นักศึกษาต้องท าบันทึกการท างานประจ าวัน 

Professional operation in computer science in a state agency or private 
organisation at least 16 weeks, the students take full responsibility and work as 
employee in the organisation, they must have specific jobs with regard to 
computer science and must apply abilities and knowledges studied throughout 
the course in order to operate and address problems effectively, the students are 
required to record their daily work 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล  
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายอรรถพล อดุลยศาสน ์
    อาจารย ์
    3-9699-00091-66-0 

Ph.D (Electrical and 
Electronic Engineering) 
วศ.ม. (คอมพิวเตอร์) 
  
วศ.บ. (โทรคมนาคม) 

University of Surrey 
ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

2558 
 

2550 
 

2541 

15 15 15 15 15 

2. นายจีรวธุ  มุนินทร์นพมาศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-9098-00051-07-1 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2538 
2531 

12 12 12 12 12 

3. นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ 
    อาจารย ์
    5-9005-00001-17-3 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2548 

15 15 15 15 15 

4. นายสุลัยมาน  เภอโส๊ะ 
    อาจารย ์
    3-9010-00560-64-0 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2549 

15 15 15 15 15 

5. นายอับดุลเลาะ  บากา 
    อาจารย ์
    1-9506-00055-71-0 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2552 
 

15 15 15 15 15 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล  
ต าแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายอิมรอน  แวมง 
    อาจารย ์
    3-9499-00207-89-7 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
2550 

15 15 15 15 15 

2. นายซอและ  เกปัน 
    อาจารย ์
    3-9103-00026-09-5 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2556 
 

2540 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวอัจฉราพร ยกขุน 
    อาจารย ์
    3-9301-00738-83-1 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2548 
 

2544 

15 15 15 15 15 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
                ไม่มี 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ระบบบริหารและจัดการเครือข่าย และระบบการจัดการฐานข้อมูล นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเลือกในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน มีการนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย  

การฝึกสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
ฝึกแบบสหกิจศึกษา โดยแก้ปัญหาในองค์กรตามที่มอบหมายหรือเป็นโครงงานวิจัยที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่แก่สถานประกอบการ เสมือนเป็นบุคลากรประจ าของสถานประกอบการโดยอาศัยหลัก
วิชาที่เรียนมา และมีการนิเทศ ติดตามผลโดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพ  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 มีจรรยาบรรณในอาชีพ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 

4.1.2 ได้รับความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4.1.3 สามารถบูรณาการความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการด าเนินงาน

ของหน่วยฝึกได้ 
4.1.4 ได้รับประสบการณ์การท างานภายในองค์กร และหลักการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
4.1.5 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2. ช่วงเวลา  
 4.2.1  เตรียมความพร้อมในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
 4.2.2  ออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4    
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4    

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

การท าโครงงานหรือการวิจัยเฉพาะทางต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบ ระบบบริหารและจัดการเครือข่าย ระบบ
การจัดการฐานข้อมูล หรือนวัตกรรมที่มีการบูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่การพัฒนาหรือแก้ไข



58 

 

ปัญหาให้กับองค์กรหรือสังคมทั่วไป โดยมีผู้ท าวิจัยไม่เกิน 2 คนต่อ 1 เรื่อง มีการศึกษาเอกสารอ้างอิง 
เขียนเค้าโครงวิจัย ก าหนดขอบเขต วางแผนและทดลองอย่างเป็นระบบ จัดท ารายงานวิจัยเป็นรูปเล่ม
ส่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก าหนด 

5.1 ค าอธิบายย่อ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถก าหนดหัวข้อ 

อธิบายความส าคัญที่มาของหัวข้อวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยหรือการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ก าหนดขอบเขต วางแผนและออกแบบการวิจัย ด าเนินการทดลองด้วยจรรยาบรรณของ
นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และส าเร็จผลภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ    
มีจรรยาบรรณการท าวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน หรือเป็นพ้ืนฐาน       
ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได ้

5.3  ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 และภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  1(0-2-1) หน่วยกิต และ 4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 

2(0-6-0) หน่วยกิต รวมเป็น  3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

5.5.1  ก าหนดวันและเวลาให้ค าปรึกษาในเวลาเรียนวิชาวิจัยเฉพาะทาง 
5.5.2 เตรียมหลักฐานการให้ค าปรึกษาทั่วไป เช่น มีแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าให้

ค าปรึกษา 
5.5.3  มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์ทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ให้ศึกษาในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
5.5.4  มีศูนย์คอมพิวเตอร์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร ในการวิจัย 
5.5.5  มีเครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายส าหรับการเรียนการสอน

และท าวิจัย โดยคณะกรรรมการประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ในสาขาคอมพิวเตอร์จะประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ในกรณีท่ีเครื่องมืองานวิจัยนั้นไม่มีในห้องปฏิบัติการ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
      พิจารณาจากความส าเร็จในผลงานวิจัย ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ความสม่ าเสมอ 

และจรรยาบรรณในการท าวิจัย การจัดการสอบให้ใช้วิธีการน าเสนอในที่ประชุมโดยมีจ านวน
คณะกรรมการสอบวิจัยเฉพาะทางไม่น้อยกว่า 2 คนต่อ 1 เรื่อง   
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะพิเศษที่บัณฑิตสามารถบรูณาการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์สู่การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และประชาคม
อาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการต่อชุมชนเพ่ือสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีด ีรายละเอียดดังนี้ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
บังคับเรียน 1รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

3. มีจิตอาสา และมีจิตส านึก
สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มท า
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต
อาสา ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อย
ปีละ 1 กิจกรรม 

1. น าเสนอกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการมาในรูปนิทรรศการ
ในชั้นเรียนปีที่ 3 โดยให้
คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

4. มีทักษะการปฏิบัติการพัฒนา
ซอฟต์แวร์  บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล และบริหารจัดการ
เครือข่าย ได้มาตรฐาน 

1. แผนการเรียนของหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมการอบรมเพ่ิมเติมโดย

ใช้ชั้นปีเป็นฐาน 
3. จัดกิจกรรมฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน

โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน 

1. การสอบวัดผล 
2. การประ เมินการ เข้ า ร่ วม 

กิจกรรม 
3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

หลังกิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

5. มีทักษะการบรูณาการความรู้
วิทยาการคอมพิวเตอร์สู่การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
สังคม 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

2. การจัด ให้การ เรี ยนการสอนมี
การศึกษาสภาพและความต้องการ
ของสังคม 

3. เน้นให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้
วิทยาการคอมพิวเตอร์สู่การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในสังคมเช่นวิชา
สัมมนา และวิชาโครงงาน 

4. จัดกิจกรรมสร้างแรงบรรดาลใจ 

1. ผลการ เรี ยนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

2. หัวข้อโครงงานและคุณภาพ
ของชิ้นงาน 

3. การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 

ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ 

เรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยัน อดทน และสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมี
จิตส านึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบนั ท้องถิ่น มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบัน และสังคมเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็น

1) วัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจาก
กลุ่มเพ่ือน 

3) วัดและประเมินจาก
ผลงานกรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจาก
ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตอาสา 

 



62 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

วิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิสัมพันธ์ เชิงปฏิบัติการ 
(Interactive action 
learning) 

4) การใช้กรณีศึกษา       
(Case study) 

5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

 

 
2.1.2  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ         
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 

2) การแสดงออกถึงความสามารถ       
ในการบูรณาการความรู้ และ
การประยุกต์ความรู้ 

3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้ อหาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

 

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้
กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้ง
การบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้า กรณีศึกษา 
ตลอดจนน าเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม 

   ประเมินด้วยวิธีการ
ทีห่ลากหลาย เพ่ือให้
ครอบคลุมการประเมิน
ด้านความรู้ ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาค

เรียนปลายภาคเรยีน 
3) ประเมินจาก

รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 

4) ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน 
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2.1.3  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ คิด วิเคราะห์  คิด
เชิงเหตุผล  และคิดเชิงบูรณาการ 
ในชี วิ ตประจ าวัน ได้อย่ า งมี  
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้  

 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดและการแก้ไขปัญหาทั้ง
ระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์
ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท า
โครงการ และการใช้เกมส์ เป็นต้น  

 

  การประเมิน เป็นการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด และ
การแก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถ

ในการคิดและแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใช้
กระบวนการแก้ไขปัญหา 
การศึกษาค้นคว้าอย่าง เป็น
ระบบการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
เช่น รายงานการ วิเคราะห์
วิจารณ์ กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงาน
ผลการอภิปรายกลุ่ม การ
ประชุม ปรึกษาปัญหา และ
การสัมมนา 

 
2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ
สังคม 

 

  นักศึกษาต้องมีความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน และผู้เรียนกับสังคม 

 

1) การประเมินความสามารถ
ใน การท างานร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน และทีมงานอย่างมี 
ประสิทธภิาพและสรา้งสรรค ์

2) การประเมินผูเ้รียนในการ แสดง
บทบาทของการเปน็ ผู้น า และ
ผู้ตาม ในสถานการณ์ การ
เรียนรู ้ตามวตัถุประสงค ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3) แสดงออกถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
ความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  

3) ประเมินผลจากการจัด 
กิจกรรมและการเข้าร่วม 
กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 
2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตัวเลข แปล
ผลและน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐาน
แก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
แสวงหาความรู้ 

 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด 
การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในการเลือกสารสนเทศและฝึก
ทักษะการ น าเสนอข้อสนเทศด้วย
วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้ฟัง และเนื้อหาที่น าเสนอ 

1) การประเมินผลงาน
ตามกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้แบบ
สังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการ
ฟังจากแบบทดสอบที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ 
การท ารายงานกรณี 
และการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคล องค์กรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน 
และสังคม เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีใน
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและ
วิชาการท้ังประเด็นวิกฤตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) สอดแทรกเรื่องการเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
และตระหนักถึงผลกระทบ
ของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคมใน
การสอนทุกรายวิชา 

4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  เช่น การ
ยกย่องนักศึกษาที่ท าความดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 

1) ประเมินจากการตรง
เวลา การแต่งกาย
ของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียน การส่งงาน
ตามก าหนด
ระยะเวลาที่
มอบหมาย และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธ ี

3) ประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของ
นักศึกษา 
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2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

3) ความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

1) ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ เน้น
หลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง 
เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชานั้น ๆ 

2) เรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงาน 

3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากร 

 

1) การสอบกลางภาค
การศึกษาและ
ปลายภาคศึกษา 

2) ประเมินจาก
รายงาน ชิ้นงาน 
และ/หรือ การ
น าเสนอในชั้นเรยีน 

3) ประเมินจาก
รายวิชาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ 

4) ประเมินจากการท า
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง

เป็นระบบ  
2) สามารถสืบค้น ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ  

4) สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

2) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 

 

1) ประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 

2) ประเมินจากผลแนวคิดของ
การแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา 

3) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการที่
สัมพันธ์กับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

 
2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคม
ในประเด็นที่เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 

1) การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  
ผู้เรียนกับผู้สอน  และ
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีการท างานเป็นกลุ่ม 
เพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

1) ประเมินความสามารถ
ในการท างานร่วมกับ
กลุ่มเพ่ือน และกลุ่ม
งานอย่างมีประสิทธภิาพ
และสร้างสรรค์ 

2) ประเมินจากผู้เรียนใน
การแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 3) ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 

 

 
2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
ส ถิ ติ ป ร ะ ยุ ก ต์ ต่ อ ปั ญ ห า ที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 

 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง 
และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่าง
ผู้ เ รี ยนและผู้ สอน  และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้ เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในการสืบค้นบทความทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ  ท าความ
เข้าใจ และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด 
การเขียน 

2) ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี 
การเลือกใช้ เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ    
ที่เก่ียวข้อง 

3) ประเมินจากรายงาน
และการน าเสนอในชั้น
เรียน 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)   

3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 

และสู้งาน 
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตส านึกสาธารณะ 
(5) รักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2)  ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป 
3)  ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
(2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม 
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(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล และน าเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือ
การแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 

 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 
2.ด้านความรู้ 

 

 
3.ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

 
4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ                  
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน                  

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 

 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 
2.ด้านความรู้ 

 

 
3.ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

 
4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

2100109 ภาษามลายูพืน้ฐาน                  
2100110 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร                  
2100111 ภาษาอาหรับพืน้ฐาน                   
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์                  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                  
2100118 ความจริงของชีวิต                  
2100119 การพัฒนาตน                  
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                  
2150101 สังคมภิวัตน ์                  

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 



 
 

 

73 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

รายวิชา 

 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 
2.ด้านความรู้ 

 

 
3.ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

 

 
4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต                  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวนั                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา เฉพาะ
ด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2)  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) ความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป

ประยุกต ์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
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4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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 

4111133 แคลคูลสัและ
เรขาคณิตวิเคราะห ์                              

4111136 คณิตศาสตร์ดสิครตี
ส าหรับคอมพิวเตอร ์                              

4111241 วิธีการเชิงตัวเลข
ส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

                             

4111353 สถิติเพื่อการวิจยั
ด้านคอมพิวเตอร ์                              

4111139 ประเด็นทางสังคม
และวิชาชีพ                              

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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 

4111246 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

                             

4111351 สัมมนาทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

                             

4111138 ระบบฐานข้อมลู                              
4111243 ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล                              

4111354 การปฏสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร ์

                             

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 



 

 

78 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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 

4111357 โครงาน
คอมพิวเตอร์ 1                              

4111458 โครงาน
คอมพิวเตอร ์2                              

4111134 ขั้นตอนวิธ ี                              
4111137 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐาน  

                             

4111244 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง                              

4111248 ปฏิบัติการทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

                             

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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 

4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                               
4111350 การเขียนโปรแกรม

ร่วมสมัย                              

4111355 การท าเหมืองข้อมูล                              
4111140 ระบบปฏิบตัิการ                              
4111242 โครงสร้างข้อมูล                              
4111245 การสื่อสารข้อมลู

และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

                             

4111247 เทคโนโลยีการ
สื่อสารไรส้าย                              

4111352 ความปลอดภัย
ข้อมูลและเครือข่าย                               

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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 

4111356 ปัญญาประดิษฐ ์                              
4111459 การประมวลผล

ภาพ                              

4111135 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์                              

4111260 การบริหารและการ
บ ารุงรักษาระบบ
การให้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

                             

4111261 การจัดการ
ระบบปฏิบตัิการ 

                             

4111262 เทคโนโลยี
มัลตมิีเดยี                              

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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 

4111263 การออกแบบและ
พัฒนางานบนเว็บ                              

4111364 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ                              

4111365 การจัดการ
เครือข่าย                              

4111366 อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง                              

4111367 เครือข่ายเซนเซอร์
ไรส้าย                              

4111468 การวิเคราะห์ข้อมลู
ขนาดใหญ ่                              

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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 

4111469 การประมวลผล
คลาวด ์                              

4111471 ธุรกิจดิจิทัล                              
4111372 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

                             

4111473 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

                             

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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 

4111470 หัวข้อพิเศษทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

                             

4111474 สหกิจศึกษา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

                             

 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนน ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถาบันที่ท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งก ากับดูแลโดยส านักงานประกันคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอกสามารถ
ตรวจสอบได ้ดังนี้ 

2.1.1  การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองภายหลังสิ้นสุดการเรียน
รายวิชา และโดยคณะกรรมการทวนสอบท าการประเมินความเหมาะสมกระบวนการเรียนการสอน
และการสอบของรายวิชาที่ถูกคัดเลือก ซึ่งผลการประเมินจะน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการเรียนรู้
ของรายวิชาตาม มคอ.3 และ มคอ.4  

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรท าโดยการจัดให้มีการทดสอบความรู้และทักษะของ
นักศึกษาในทุกชั้นปี เนื้อหาการทดสอบเหมาะสมสอดคล้องกับสาระส าคัญของแต่ละระดับชั้นปี         
ซึ่งออกโดยคณะกรรมการทวนสอบ  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมถึงการศึกษาต่อในระดับสูงของบัณฑิต เพ่ือน าผลวิจัยและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้กลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยการวิจัย
สามารถด าเนินการไดดั้งต่อไปนี้ 

2.2.1  สภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2  สภาวะการศึกษาต่อระดับสูงของบัณฑิต เช่น ปริญญาโท และปริญญาเอก 
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2.2.3  การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานศึกษานั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ 
เช่น ปีที ่1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.4  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.5  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เรียนรวมทั้งสาขาซึ่งก าหนดในหลักสูตร เพ่ือเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินงานการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1  จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ จรรยาบรรณการท างานวิจัย รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งงวิชาการ 

1.2  มีการแนะน าให้อาจารย์พิเศษรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ระเบียบปฏิบัติ รายวิชาที่จะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1.3  สนับสนุนให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการวิจัยในสาขาวิชาตนเอง การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.4  พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ก าหนด ติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต  

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานการพัฒนาความรู้และทักษะ

ให้แก่อาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ดังนี้ 

2.1.1  จัดอบรมเกี่ยวกับการสอนคอมพิวเตอร์ และการวัดผลประเมินผล  
2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ ดังนี้ 
2.2.1  ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม เช่น การออกค่าย การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นและนักเรียน 
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โดยสนับสนุนให้อาจารย์เขียนเอกสารประกอบการสอนหรือต าราอย่างน้อย 1 เล่ม ในแต่ละรายวิชาที่
รับผิดชอบ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีง่ายขึ้น 
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2.2.3  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมในหน่วยวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.7  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระคราวละ 2 ปี 
ท าหน้าที่ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ผลการด าเนินงานจะ
ถูกประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 

การก ากับมาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาตรีท าการพิจารณาตามเกณฑ์ 4 ประการดังนี้   
1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3) การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 4) การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรถูกควบคุมให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. และข้อก าหนดใน มคอ.1 และ มคอ.2 โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบสถานะ การวางแผน การร้องขอต าแหน่ง และการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาจากคุณวุฒิและคุณสมบัติอ่ืน โดย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด นอกจากนี้ยังพิจารณาจากความเชื่ยวชาญเฉพาะในกลุ่มวิชา
ดังนี้ 
  - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์ 
  - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
  - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับเป็นไปตามกรอบเวลาทุก 5 ปี  
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1.4 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 โดยหลักสูตรได้รับการประเมินจากคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
 
2. บัณฑิต 

เป้าหมายส าคัญของการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับพันธกิจของเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาคือ 
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ในวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีความใฝ่รู้พร้อมพัฒนาตัวเองอย่าง
สม่ าเสมอ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่สังคมได้ โดยการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานมี 2 
ประการคือ 1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 2) ภาวะ  การมี
งานท าของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 พิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และผลสอบ
มาตรฐานอาชีพต่าง ๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์ 

2.2 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  
 พิจารณาจากผลการส ารวจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท าการส ารวจภาวะการมีงาน
ของบัณฑิตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นอกจากนี้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท าการส ารวจความพึงพอใจการใช้บัณฑิตและ
ความคาดหวังจากบัณฑิตของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแนวทางการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดงานมากที่สุด 
 
3. นักศึกษา 

นักศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพจึง
ครอบคลุมสิ่งดังต่อไปนี้ กระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุม
การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
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3.1 การรับนักศึกษา  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เกิดการรับรู้  และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายึดเกณฑ์
ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ  มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทาง
สาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยการ
คัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี 2 ระบบ คือ ระบบโควตา และระบบสอบคัดเลือก 
ในระบบโควตารับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 2.50 ในระบบสอบคัดเลือก มีการ
จัดสอบคัดเลือกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ก าลังศึกษานั้น กระท าทั้งใน
ระดับคณะและสาขาวิชาดังนี้  
 3.2.1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  
และวิทยาศาสตร์ 
 3.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จัดเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาโดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ า
หลักสูตร วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียน และการปรับ
ความรู้พ้ืนฐานเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้หลักสูตรฯยังจัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
เรียนบางรายวิชาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 

3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา งานแนะแนว ซึ่งด าเนินงาน
โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับหลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับ
นักศึกษาเข้าใหม่เป็นประจ าทุกปี  

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยให้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งนักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม และจัดสรร
งบประมาณตามแผนงานที่จัดท าขึ้น  
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3.5 อัตราการคงอยู่ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการส ารวจ
รวบรวมข้อมูลจ านวนนักศึกษา อุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 

3.6 การส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการติดตามข้อมูล
ผลส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลในผลการประเมินประจ าปี 

3.7 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส ารวจผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
 มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อเชิญคณาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น 
และตามข้อเสนอของผู้รับผิดชอบของหลักสูตร 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือเตรียมการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยสามารถจ าแนกการด าเนินการได้ดังนี้  
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5.1 การออกแบบหลักสูตร  
 แนวคิดและการออกแบบหลักสูตรได้ก าหนดสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคของโลกาภิวัฒน์หรือความทันสมัยทั้งเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร และตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประยุกต์สังคมในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้  

5.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
           โดยเนื้อหาในแต่ละรายวิชามีการพัฒนา/ปรับปรุงให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์นั้น ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย  

5.3 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรจะด าเนินการพิจารณา
ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้สอน
โดยการพิจารณาผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.4 การก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด าเนินการก ากับติดตาม
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ.4) ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

5.5 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้ชี้แจงอาจารย์ผู้สอน  
ในหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการสอนกับพันธกิจอ่ืน ๆ เช่น การบริการ
วิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้วางแผนการเรียนการสอนไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3) ของรายวิชานั้น ๆ และรายงานผลการด าเนินงานไว้ในรายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) ต่อไป  

5.6  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการตามระบบ
และกลไกการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา ซึ่งบ่งถึงมาตรฐานคุณภาพ
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ระบบและกลไกการเผยแพร่ขยายผลการใช้งาน YRU-eLearning 
2) ระบบและกลไกการรายงานผลภาระงาน e-learning 
3) ระบบและกลไกบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้วางแผนเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีกลไกเพ่ือขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี ้

1) วางแผนสร้างแบบส ารวจความต้องการในการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนการสอน  
2) วางแผนสร้างแบบส ารวจสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในห้องปฏิบัติการ 

และห้องเรียนเพ่ือทราบจ านวนและคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและจัดท าโครงการซ่อมบ ารุงต่อไป  

3) วางแผนเสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน  

4) วางแผนเสนอโครงการเพ่ือให้ ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจาก
งบประมาณปกติ  

5) วางแผนเสนอจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดส านักวิทยและบริการ 
6) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7) ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6.1.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
 6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
  จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกษตรทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และ บก.ศ. เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 6.3.1 สถานที ่ 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
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 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

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

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

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

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

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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 6.3.2 อุปกรณ์การสอน   
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2  เครื่อง 

2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 240 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ 5  เครื่อง 

4 โปรเจคเตอร์ 7 เครื่อง 

5 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 7 เครื่อง 

7 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 

8 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส 32 เครื่อง 

10 กล้องถ่ายรูป 5 เครื่อง 

11 เครื่องโทรทัศน์ 5 เครื่อง 
12 ชุดปฏิบัติการเครือข่าย Cisco Switch และ Cisco Router  

โครงการ Cisco Network Academy Program 
5  ชุด 

13 อุปกรณ์เข้าหัว และทดสอบสาย UTP 10 ชุด 

14 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 

 
2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และการเกษตร 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 

ที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 123 เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 20 เครื่อง 
3 โปรเจคเตอร์ 10 เครื่อง 

4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5 เครื่อง 
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 6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่ านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
    1) หนังสือ 

 1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,910 ชื่อเรื่อง 

 1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    219  ชื่อเรื่อง 

    รวม 7,129  ชื่อเรื่อง 

 2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
 2.1 ภาษาไทย       จ านวน    166  ชื่อเรื่อง 

 2.2 ภาษาอังกฤษ        จ านวน      -  ชื่อเรื่อง 

     รวม    166   ชื่อเรื่อง 

 3) วารสาร/นิตยาสาร 
 3.1  ภาษาไทย        จ านวน     213 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ        จ านวน      -  ชื่อเรื่อง 

    รวม    213  ชื่อเรื่อง 
 

6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ 

ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้ อมูลหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์

ออนไลน์   
1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and Publishing, 
Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
 
 

http://aritc.yru.ac.th/
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 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 
1997 ถึงปัจจุบัน 

2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง  (Cited Reference) และรายการอ้างอิง  
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 ถึง
ปัจจุบัน 

2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   

2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรม
ที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO 
eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 

2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

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 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  

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

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
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
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3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และต ารา
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ 
และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา       
ในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.จัดให้มีห้องเรียน
หอ้งปฏิบัติการสื่อและช่องทาง
การเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่อ
อุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธภิาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
3.จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
 

1.ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นประจ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 
2.จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ
การใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อ
ดิจิทัล 
3.ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ 



99 
 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

4.จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 

1 
ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2 มีรายละเ อียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3 มีรายละเ อียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

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

 X X X X 

8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
หมายเหตุ : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละป ี
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ก าหนดให้คณาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่งมีรายละเอียด

ของกลยุทธ์ การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) 
หลังการสอนของแต่ละภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการดังนี้ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง 

คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมสังเกตการ

สอนของอาจารย์ผู้สอน 
1.2.3 การทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
ประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 

และบัณฑิตใหม่ 
2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

 เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  

โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

วิชาการคณะ 
4.3  ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ 
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี ดังนี้ 
(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

(มคอ.7) 
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
    ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑิต  

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer 

Science) 
    ช่ือย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
    ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Science) 

2. ชื่อปริญญา  
    ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑิต  

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer 

Science) 
    ช่ือย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
    ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Computer Science) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มีความใฝ่รู้ มี
ทักษะความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กอรปไปด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

3. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีทักษะความรู้ทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองความต้องการของสังคม
ในประเทศและประชาคมอาเซียน 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ใน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ประการ ดังน้ี  
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศและแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น 
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.3 เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4.4 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการระบบ

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติ
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยมีทักษะการออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะการบริหารจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  
4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco Network และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Oracle 

สามารถสร้างสรรนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ 
และประชาคมอาเซียน 
4.4 เพื่ อผลิตบัณฑิต ให้มี ความมุ่ งมั่ นพัฒนาความรู้
ความสามารถให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
4.5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาท าวิจัย 
และบริการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
4.6 เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   
ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   
ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        12      หน่วยกิต 
7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   6      หน่วยกิต 
7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                   6      หน่วยกิต 
7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    6      หน่วยกิต 
และเทคโนโลยี                      
7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   94    หน่วยกิต 
7.2.1 กลุ่มวิชาแกน            ไม่น้อยกว่า    17    หน่วยกิต 
7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     ไมน่้อยกว่า    77    หน่วยกิต 
1) เฉพาะดา้นบังคับ            ไม่น้อยกว่า    58    หน่วยกิต 
2) เฉพาะดา้นเลือก             ไม่น้อยกว่า    12    หน่วยกิต 
7.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
                                   ไม่น้อยกว่า     7    หน่วยกิต 
7.3 กลุม่วิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร          12    หน่วยกิต 
7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     6    หน่วยกิต 
7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                     6    หน่วยกิต 
7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์      6    หน่วยกิต 
และเทคโนโลยี                      
7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   93  หน่วยกิต 
7.2.1 วิชาแกน                    ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต 
7.2.2 วิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า    74  หน่วยกิต 
1) เฉพาะดา้นบังคับ              ไม่น้อยกว่า    62  หน่วยกิต 
(1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 
                                                         7 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์             12  หน่วยกิต 
(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์
                                                       19  หน่วยกิต 
(4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ            21  หน่วยกิต 
(5) กลุ่มฮารด์แวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
                                                        3  หน่วยกิต 
 

ปรับปรุง 
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2) เฉพาะดา้นเลือก               ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต 
7.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
                                                       7   หน่วยกิต 
7.3 กลุม่วิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  
                                    30    หน่วยกิต 
8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร     12    หน่วยกิต 
 
       1) บังคับเรียน                         10    หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                            2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา   
              การเรียนรู ้                                 2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร               2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
           พัฒนาการเรียนรู ้                        2(1-2-3) 
 
 
       2) เลือก             ไม่น้อยกว่า         2    หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                            2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน              
           ภาษาอังกฤษ                              2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ                          
           การเขียน                                   2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                        2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                      2(1-2-3) 
 
 
 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  
                                       30 หน่วยกิต 
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า                
                                      12 หน่วยกิต 
       1) บังคับเรียน                           10   หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 2(1-2-3)  
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   
                                                         2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ                             
              พัฒนาการเรียนรู้                    2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร               2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ          
              พัฒนาการเรียนรู ้                         2(1-2-3) 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1            2(1-2-3) 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ         2(1-2-3) 
       2) เลือก               ไม่น้อยกว่า        2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                              2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                               2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ                            
          การเขียน                                    2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                        2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                      2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2           2(1-2-3) 
 
 

ปรับปรุง
รายวิชา 
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8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข                    2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                           2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต               
                                                            2(1-2-3) 
 
 
 
8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์                                2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม                   2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ              2(1-2-3) 
 
 
 8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
          และเทคโนโลยี                          6  หน่วยกิต 

1014100   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                    
                                          2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                                                  
                                          2(1-2-3) 
 
 
 
8.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า    94  หน่วยกิต 
      8.2.1 วิชาแกน                            17  หน่วยกิต 
2105243  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์       2(2-0-4) 
4112147  พื้นฐานทางฟิสิกส์                         3(2-2-5) 
4109104  แคลคูลสั 1                                 3(3-0-6) 
4112326 สถิติเพื่อการวิจัยทางดา้นคอมพิวเตอร ์     
                                                     3(3-0-6) 
4112108 คณิตศาสตร์ดสิครตีส าหรับคอมพิวเตอร ์   
                                                     3(2-2-5) 
 

8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข                    2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                           2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต                                                      
                                             2(1-2-3) 
2100118  ความจริงของชีวิต                         2(2-0-4) 
2100119  การพัฒนาตน                              2(2-0-4) 
2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                      2(1-2-3) 
8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์                                2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม                   2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ              2(1-2-3) 
2150108  ทักษะในการด าเนินชีวติ                  2(1-2-3) 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   2(1-2-3) 
8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
         และเทคโนโลยี                           6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                    
                                          2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                                                    
                                          2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            2(1-2-3) 
4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต         2(1-2-3) 
 
8.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า    93  หน่วยกิต 
       8.2.1 วิชาแกน                          12  หน่วยกิต 
4111133  แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห์        3(3-0-6) 
4111136  คณิตศาสตร์ดสิครตีส าหรับคอมพิวเตอร์   
                                                     3(3-0-6) 
4111241  วิธีการเชิงตัวเลขส าหรบั 
              วิทยาการคอมพิวเตอร ์                  3(2-2-5) 
4111353  สถิติเพื่อการวิจยัทางดา้นคอมพิวเตอร์     
                                                     3(2-2-5) 
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4112104 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรบั 
          วิทยาการคอมพิวเตอร์                    3(2-2-5) 
 
วิชาเฉพาะด้าน              ไม่น้อยกว่า      77  หน่วยกิต 
       1) เฉพาะด้านบังคับ                     58  หน่วยกิต 
(1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 
                                                        9  หน่วยกิต 
4112214 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ        3(2-2-5) 
4112250 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         3(2-2-5) 
4112359 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ            3(3-0-6) 
 
(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์           9  หน่วยกิต 
4112210  ระบบฐานข้อมลู                           3(2-2-5) 
4112213  ระบบจัดการฐานข้อมลู                   3(2-2-5)  
 
 
 
 
(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์                               
                                                    12  หน่วยกิต 
4112105  ขั้นตอนวิธ ี                               3(2-2-5) 
4112317  ระบบปฏิบตัิการ                    3(2-2-5) 
4112355  การปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ                  
              คอมพิวเตอร์                               3(2-2-5) 
4112427  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                      3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิชาเฉพาะด้าน            ไม่น้อยกว่า     74     หน่วยกิต 
       1) เฉพาะด้านบังคับ                  62    หน่วยกิต 
(1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 
                                                         7 หน่วยกิต 
4111139  ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ           3(3-0-6) 
4111246  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ               

สารสนเทศ                                3(2-2-5) 
4111351  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      1(0-2-1) 
(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์         12 หน่วยกิต 
4111138  ระบบฐานข้อมลู                           3(2-2-5) 
4111243  ระบบจัดการฐานข้อมลู                   3(2-2-5) 
4111354  การปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
              คอมพิวเตอร์                               3(2-2-5) 
4111357  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1                  1(0-2-1) 
4111458  โครงงานคอมพิวเตอร์ 2                  2(0-6-0) 
(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์  
                                        19 หน่วยกิต 
4111134  ขั้นตอนวิธ ี                               3(2-2-5) 
4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
              ขั้นพื้นฐาน                          3(2-2-5) 
4111244  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง    
                                             3(2-2-5) 
4111248  ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์
                                               (0-2-1) 
4111249  วิศวกรรมซอฟต์แวร์                   3(2-2-5) 
4111350  การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย             3(2-2-5) 
4111355  การท าเหมืองข้อมูล                        3(2-2-5) 
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(4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ          28 หน่วยกิต 
4112106  พื้นฐานการเขียนโปรแกรม               3(2-2-5) 
4112107  โครงสร้างข้อมูล                            3(2-2-5) 
4112211  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
                                               3(2-2-5) 
4112212  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกค์            
                                                     3(2-2-5) 
4112319  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         3(2-2-5)  
4112319  การสื่อสารข้อมลู                          3(2-2-5) 
4112320  ปัญญาประดิษฐ ์                       3(2-2-5) 
4112321  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์       1(0-2-1) 
4112322  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเครือข่าย            
              คอมพิวเตอร์                          3(2-2-5) 
4112428  การประมวลผลภาพ                       3(2-2-5) 
4112436  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1       1(0-3-0)  
4112437  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2       1(0-3-0) 
4112438  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3       1(0-3-0)  
(5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
                                                      3 หน่วยกิต 
4112209  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์             3(2-2-5) 
2) วิชาเฉพาะด้านเลือก       ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
4109105  แคลคูลสั 2                                 3(3-0-6) 
4112215  ดิจิทัลเบื้องต้น                        3(2-2-5) 
4112216  ไมโครโปรเซสเซอร ์                       3(2-2-5) 
4112318  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
                                              3(2-2-5) 
4112323  การจัดการระบบปฏิบตัิการ              3(2-2-5) 
4112324  การจัดการเครือข่าย                     3(2-2-5) 
4112324  คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์                    3(2-2-5) 
4112429  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย              3(2-2-5) 
4112431  เทคโนโลยีมลัติมเีดีย                       3(2-2-5) 
4112432  การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ     3(2-2-5) 
4112430  ความมั่นคงด้านเครือขา่ย                 3(2-2-5) 
 

(4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ          21 หน่วยกิต 
4111140  ระบบปฏิบตัิการ                           3(2-2-5) 
4111242  โครงสร้างข้อมูล                            3(2-2-5) 
4111245  การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 
              คอมพิวเตอร์                             3(2-2-5) 
4111247  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย              3(2-2-5)  
4111352  ความปลอดภัยข้อมลูและเครือข่าย      3(2-2-5) 
4111356  ปัญญาประดิษฐ ์                        3(2-2-5) 
4111459  การประมวลผลภาพ                       3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
                                                      3 หน่วยกิต 
4111135  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์             3(2-2-5) 
2) เฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 
4111260  การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบ    3(2-2-5) 
              การให้บริการอินเทอรเ์น็ต 
4111261  การจัดการระบบปฏิบตัิการ              3(2-2-5) 
4111262  เทคโนโลยีมลัติมเีดีย                   3(2-2-5) 
4111263  การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ    3(2-2-5) 
4111364  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
4111365  การจัดการเครือข่าย                      3(2-2-5) 
4111366  อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง                   3(2-2-5) 
4111367  เครือข่ายเซ็นเซอรไ์รส้าย                 3(2-2-5) 
4111468  การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่          3(2-2-5) 
4111469  การประมวลผลคลาวด์                    3(2-2-5) 
4111470  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ                 3(2-2-5) 
              คอมพิวเตอร์ 
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4112433 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 
             คอมพิวเตอร์                                3(3-0-6) 
4112434 หัวข้อพิเศษทางซอฟต์แวร์                 3(3-0-6) 
4112435 หัวข้อพิเศษทางเครือข่าย                  3(3-0-6) 
8.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
                              ไม่น้อยกว่า     7 หน่วยกิต 
4112439 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             วิทยาการคอมพิวเตอร์                     2(1-2-3) 
4112440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
             วิทยาการคอมพิวเตอร์                       5(450) 
4112441 การเตรียมสหกิจศึกษา 
             วิทยาการคอมพิวเตอร์                     1(0-2-1) 
4112442 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ์        6(560) 
 
 
 
 
 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
         ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี ้
 

4111471  ธุรกิจดิจิทัล                                 3(2-2-5) 
                    
 
 
8.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
                             ไม่น้อยกวา่      7 หน่วยกิต 
4111372  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              
              และสหกิจศึกษาทางวทิยาการคอมพิวเตอร์      
                                                        1(90 ช่ัวโมง) 
และ 
4111473  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
              วิทยาการคอมพิวเตอร ์            3(270 ช่ัวโมง) 
4111470 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์              
                                                            3(3-0-6)   
หรือ 
4111474  สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
                                        6(600 ช่ัวโมง) 
 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
         ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี ้



111 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

9. ค าอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
 Thai for Communication 

 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษา        
ในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 

9. ค าอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
 Thai for Communication 

 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษา      
ในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 Significance of Thai language as communication 
tools, practice reading and writing, use of language 
in formal and information of language in daily used 
in listening, speaking, 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 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                  2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills        

Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพดูและการ

เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูด
ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงาน
เขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ ์
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                     2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills        

Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงาน
เขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 

 
 
 
 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 Rules and development of reading and 
writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both  individual and groups 
and criticizing for improvement,  practice of plot 
writing, essay and article writing with the emphasis 
on standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา 
              การเรียนรู้                        2(1-2-3) 
 English for Communication and 

Learning Development 
           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการ
ฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  
อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้
ค าแนะน า  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา 
               การเรียนรู้                        2(1-2-3) 
 English for Communication and 

Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  

พูด  อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  
อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้
ค าแนะน า  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร  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 the telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for 
communicative study such as dictionary, article and 
newspaper and information technology for communicative 
development 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3)                    
               Malay for Communication 

 การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3)               
 Melayu for Communication 

 การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด 

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

1.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้        
                                        2(1-2-3) 

 Malay for Communication and 
Learning Development 

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา         
การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน  
 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                                                            
                                                         2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and 

Learning Development 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา        
การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน  

 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 

1.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1       2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและ
ส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม 

 Practice 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 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

ไม่ม ี 2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ    2(1-2-3) 
  Thai for Careers 

 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย่ า งมีประสิทธิ ภาพถูกต้ องตามหลัก เกณฑ์  ทั้ ง ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอ
ข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 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 

 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                                             
                                                         2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai 

Words 
 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย 

ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไข
และเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย    
                                          2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai 

Words 
 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย 

ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไข
และเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

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

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ                       2(1-2-3) 

 Development of Speaking and 
Reading skills in English 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน า เ สนองานหน้ า ช้ั น  และฝึ กกา รอ่ านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ                       2(1-2-3) 

 Development of Speaking and 
Reading skills in English 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน า เ สนองานหน้ า ช้ั น  และฝึ กกา รอ่ านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 

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

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการ
เขียน                       2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing 
Development 

 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงาน ฯลฯ 
 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการ
เขียน                                2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing 
Development 

 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงาน ฯลฯ 

 Effective development of reading comprehension 
in different fields and development of writing skill emphasizing 
on correct forms and functions for educational and career 
purposes such as writing a letter, filling in an application form, 
writing a report, etc. 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  2(1-2-3)                       
               Basic Malay 

 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                    2(1-2-3)                        
 Basic Melayu 

 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

 Practice of listening, speaking, reading 
and writing skills, study on basic sentence patterns; 
sentence combinations and Melayu expressions, 
practice of giving information and expressing opinions 
in accordance with social context application 

1.เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
 Chinese for Communication 

 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
 Chinese for Communication 

 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 
 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 Use of Chinese for communication in daily 
life, daily conversations such as greeting, introduction, 
etc. with an emphasis on listening and speaking skills 
and be able to apply in communicating with native 
speakers 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 

 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

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

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 

 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 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

2100112 วิทยาการแห่งความสุข                2(1-2-3) 
 Happiness Study 

 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิต

2100112 วิทยาการแห่งความสุข                2(1-2-3) 
 Happiness Study 

 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิต

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
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และการอยู่ร่วมกัน การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 

และการอยู่ร่วมกัน การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

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

 ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ 
เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้าน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 

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

 ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ 
เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้าน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 Philosophy of beauty, nature and art, the 
paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns 
in terms of ideas, techniques, and methods in creating 
and applying to real life situations 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                  2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning 

 ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 
 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                  2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning 

 ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 

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

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี 2100118 ความจริงของชีวิต                     2(2-0-4) 
            Truth of Life 

 ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุ
บันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอา
ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใชในการแก้ปัญหา
และพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรู้โลกทัศนแบบต่างๆ การวิเคราะห์ ข้อดี
และข้อของโลกทัศน์ แต่ละอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความ
จริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ อันน าไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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of life to be a perfect human being and leading to 
a peaceful life and society 

ไม่ม ี 2100119 การพัฒนาตน                          2(2-0-4) 
           Self Development 

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม 
การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 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 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

ไม่ม ี 2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                  2(1-2-3) 
          Aesthetics for Life 

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว 
สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน       
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่
ความซาบซึ้ง 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 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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2150101 สังคมภิวัตน ์                       2(2-0-4) 
 Socialization 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
 

2150101 สังคมภิวัตน ์                       2(2-0-4) 
 Socialization 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 

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

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2150102 การจัดการทางสังคม                 2(2-0-4) 
 Social Management 

 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต     ใน
ท้องถิน่ 
 

2150102 การจัดการทางสังคม                 2(2-0-4) 
 Social Management 

 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิ ต       
ในท้องถิ่น 

 Analysis of multi-cultural diversity leading to 
natural resources management and environments concerning 
community; concepts of sufficiency economy philosophy; 
utilizing appropriate technology for living in local community 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

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

 ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะ
การจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้ง
การให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจติส านกึ
สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

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

 ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ 
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะ
การจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้ง
การให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจติส านกึ
สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 



122 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

  Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; globalization, 
thinking skills, decision making, creative thinking, 
positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships 
and communication, self-management skills and stress 
management; emphasis on public mindedness and 
public consciousness in order to be peaceful 
coexistence 

ไม่ม ี 2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต              2(1-2-3) 
          Skills for Life 

 ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

 Significance and elements of living skills 
in new societies concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and communication; 
decision making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management; activities for 
stress relief 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

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

  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของ
มนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตน
เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรม
มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่



123 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

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  

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย 
ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย 
ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

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

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                             2(1-2-3) 
           Science for the Quality of Life    
               Development 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                             2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
                 Development 

   วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                             2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily life 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                               2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily life 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

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

1.ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี 4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
          Science in Daily Life 

 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต 
ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม 
สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 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 using in daily life; using microorganism in 
food industries; agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, packaging 
and storage 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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ไม่ม ี 4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
        Sports for the Quality of Life 

Development 
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ

แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

 Rules, regulations, etiquette , form and 
methods of sports competition; principles and how 
to choose sports for its 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 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
    9.2.1 วิชาแกน                   จ านวน  17  หน่วยกิต 
4109104 แคลคูลัส 1                             3(3-0-6)              
            Calculus I     

  ลิมิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ 
ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่จ ากัด-เขต การประยุกต์อนุพันธ์และ 
ปริพันธ์ไม่ก าจัดเขต 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า  93   หน่วยกิต 
9.2.1 วิชาแกน                  จ านวน    12     หน่วยกิต 
4111133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์   
                                                         3(3-0-6) 
           Calculus and Analytic Geometry   

 เรขาคณิตวิเคราะห์บนระนาบ เส้นตรง วงกลม 
พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา และการเลื่อนแกน ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ช่ัน อนุพันธ์ของฟังก์ช่ันพีชคณิตและ
ฟังก์ช่ันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ช่ัน
พีชคณิตและฟังก์ช่ันอดิศัยและการประยุกต์ 

 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิม่เติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 Plane analytic geometry, straight lines, circle, 

parabolas, ellipses, hyperbola and translation of axes, 
limits and continuity of functions, derivatives of 
algebraic functions and transcendental functions, 
application of derivative, integrals of algebraic 
functions and transcendental and its applications 

4112108 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับคอมพิวเตอร์                 
                      3(2-2-5) 
             Discrete Mathematics for Computer 

 เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟและต้นไม้ 
ความรู้พื้นฐานทางตรรกะ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง 
วิธีการพิสูจน์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด หลักเบื้องต้นของ
การนับ และฟังก์ชันก่อก าเนิด ภาษาเรกกูลาร์ นิพจน์เรกกู
ลาร์ ออโตมาต้าจ ากัด ภาษาคอนเทกซ์ฟรีและออโตมาต้า
แบบกดลง 

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

 ความรู้พื้นฐานทางตรรกะ ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ 
เซต พีชคณิตบูลีน กราฟและกราฟต้นไม้ ความน่าจะเป็น
แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีการพิสูจน์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด 
หลักเบื้องต้นของการนับ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ล าดับ และอนุกรม 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112104 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์                                    

                                                         3(2-2-5)  
           Numerical Methods for Computer 

Science 
 ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิง

เส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่า
ในช่วง การประมาณโดยวิธีก าลังสองน้อยสุด การหาอนุพันธ์
และปริพันธ์เชิงตัวเลข ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการเชิง
อนุพันธ์แบบธรรมดาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข 

4111241 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์                               

                                                         3(2-2-5)  
           Numerical Methods for Computer 

Science 
 ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น 

ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง 
การประมาณโดยวิธีก าลังสองน้อยสุด การหาอนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์
แบบธรรมดา 

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

 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112326  สถิติเพ่ือการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ 
                                                3(3-0-6) 
 Statistics for Research in Computer 

 ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกตัวอย่าง การวางแผน
การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบไคก าลังสอง การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย 

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

 ระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณนา 
ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การทดสอบสมมติฐาน  การ
ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

 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 

 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2105243 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
                                           2(2-0-4) 
 English for Sciences 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ สื่อ 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิทยาศาตร์คู่มือการใช้
เครื่องมือ ฝึกการอ่าน สรุปความ น าเสนอด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร 

ไม่ม ี ตัดรายวิชา
แกนออก 
 

4112147 พ้ืนฐานทางฟิสิกส ์                    3(2-2-5)  
            Fundamentals of Physic 

 ระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์และการวัด แรง
และการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ความร้อนและการถ่าย
โอนความร้อน เสียงและทัศนศาสตร์ สมบัติของสสาร ไฟฟ้า 
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ 
ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 

 
 
 

ไม่ม ี ตัดรายวิชา
แกนออก 
 

4109105 แคลคูลัส 2                             3(3-0-6)  
              Calculus II  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4109104 แคลคูลัส 1    หรือ
เรียนควบคู่กัน    

 สมการอิงตัวแปรเสริม ปริพันธ์จ ากัดเขต 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ไม่ตรง
แบบ หลักเกณฑ์โลปิตาล ล าดับและอนุกรม 

ไม่ม ี ตัดรายวิชา
แกนออก 
 

4112359 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ       3(3-0-6) 
 Social and Professional Issues 

 ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ความหลากหลาย 
โลกาภิวัติ  ทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นทางกฏหมาย 
นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทย
และสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคาม
ของระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงและการชดใช้ต่อระบบ

9.2.2 วิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า    74   หน่วยกิต 
1) เฉพาะด้านบังคับ                            62  หน่วยกิต 
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ       3(3-0-6) 
 Social and Professional Issues 

 ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมและประวัติความ
เป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน ์
ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากลด้าน

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
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คอมพิวเตอร์ วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประเด็น
ทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติ 

อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา 
ความเสี่ยง ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็นสังคม  เครื่องมือ
วิเคราะห์ 

 Context of multiple society and history 
of information technology, social and cultural impact 
of information technology and online social, national 
and international laws regarding crimes due to 
wrong using technologies and intellectual property, 
risks, professional and ethical issues, professional 
organisations, ways of applying information 
technology to develop and address issues in 
society, analytical tools 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112214 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
                       3(2-2-5) 
            Systems Analysis and Design 

  องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนา
ระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือสนับสนุน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ
ในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ  และทางเศรษฐกิจ การใช้
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การ
ออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การท า
เอกสารประกอบ และการน าเสนอผลงาน 

4111246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
  สารสนเทศ                             3(2-2-5) 
           Information System Analysis and  

Design 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การจัดการ

สารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ
วิเคราะห์ระบบ เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบัติ 
และทางเศรษฐกิจ การท าโมเดลข้อมูลและสารสนเทศ การ
ใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การ
ออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การท า
เอกสารประกอบ และการน าเสนอผลงาน 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112321 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    
                       1(0-2-1) 
            Seminar in Computer Science 

 ศึกษาค้นคว้ าปัญหาหรือประเด็นที่ สนใจ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม รวบรวมเรียบเรียง 
และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อน าเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม
สัมมนา 

4111351 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์    
                       1(0-2-1) 
            Seminar in Computer Science 

 ศึกษาค้นคว้าปัญหา รายบุคคลหรือกลุ่ม ใน
ประเด็นที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง รวบรวมเรียบเรียง และสรุป
ข้อคิดเห็นเพื่อน าเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112210 ระบบฐานข้อมูล                       3(2-2-5) 
             Database Systems 

 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและ
ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูล
และความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
ด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์
มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน แบบ
เครือข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลและภาษา
เรียกค้นข้อมูล 

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

 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและ
ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ ระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูล
และความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
ด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์และวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้าง
ฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น 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 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112213 ระบบจัดการฐานข้อมูล               3(2-2-5) 
            Database Management Systems 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112210 ระบบฐานข้อมูล 

 ระบบจัดการฐานข้อมูล  โครงสร้ าง และ
ส่วนประกอบ ฐานข้อมูลระดับกายภาพ กลไกในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล การประมวลค าถาม การประมวลกลุ่มค าสั่ง การ
คืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบ
กระจาย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลอนุมาน 

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

 ระบบจัดการฐานข้อมูล  โครงสร้ าง และ
ส่วนประกอบ ฐานข้อมูลระดับ กายภาพ กลไกในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล การประมวลค าถาม การประมวลกลุ่มค าสั่ง การ
คืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบ
กระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112355 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์                                 
                                  3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 

 หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะ
แวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มี
ประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์
และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุน        
ผู้บกพร่องในการรับรู้ การฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์   
                                        3(2-2-5) 

  Human-Computer Interaction 
 หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะ
แวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มี
ประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์
และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุน          
ผู้บกพร่องในการรับรู้ การฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4112436 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   1(0-3-0) 
            Computer Science Project 1 

 ท าการวิจัยและพัฒนางานเฉพาะในสาย
วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาต้องเสนอเสนอหัวข้อวิจัย 
เสนอรายงานและข้อสรุ ปของงาน พร้ อม เอกสาร
ประกอบการวิจัยในบทท่ี 1 และบทท่ี 2 

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1              1(0-2-1) 
           Computer Project 1 

 ศึกษาค้นคว้าปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ อ่าน
และสังเคราะห์เนื้อหาและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์
และออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ ท าการรวบรวมและ
เรียบเรียงรายงานพร้อมน าเสนอผลงาน 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112437 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   1(0-3-0) 
   Computer Science Project 2                                              
         วิเคราะห์ และออกแบบระบบตามที่ได้เสนอไว้
ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1นักศึกษาต้อง
สรุปการด าเนินโครงการ พร้อมเอกสารประกอบการวิจัยใน
บทที่ 3 

4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2             2(0-6-0) 
             Computer Project 2 
                วิชาที่ตอ้งสอบผ่านก่อน : 4111357  
                โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 
               Pre-requisite : 4111357 Computer Project 1 
    พัฒนางานตามโครงงานที่ได้รับการอนุมัติใน
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ท าการติดตั้ง ทดสอบ 
และประเมินประสิทธิภาพของงาน ท าการเขียนรายงานและ
น าเสนอโครงงานท่ีสมบรูณ์ 
   Developing works according the 
proposed project approved in Computer Project 1; 
installing, testing and evaluating the work, writing 
and presenting the complete project 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112105 ขั้นตอนวิธี                              3(2-2-5) 
             Algorithms 

 พื้นฐานการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี 
พื้นฐานภาวะค านวณได้ 

4111134 ขั้นตอนวิธ ี                             3(2-2-5) 
            Algorithms 

 หลักการของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของภาวะการ
ค านวณ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงานข้ันตอนวิธี การ
เขียนรหัสเทียม กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธีในการค้นหาและ
เรียงล าดับ ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

 Principles of algorithms, basic computability, 
problem analysis, algorithm by flowchart, algorithm 
by pseudo code, strategies of algorithms in searching 
and sorting, distributed algorithms and computer 
programming 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112106 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม           3(2-2-5)              
              Fundamentals of Programming   

 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
เชิงเหตุการณ์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธีใน โครงสร้าง
ข้อมูล พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การเขียน
โปรแกรมแบบการเวียนเกิด และการเขียนโปรแกรมที่มี
ความปลอดภัย 

4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น    
 พ้ืนฐาน                                 3(2-2-5) 
             Fundamentals of Programming   

 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พื้นฐานขั้นตอนวิธี
ในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูล อาร์เรย์ พอยท์เตอร์ ไวยกรณ์
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การควบคุมตามเง่ือนไข การเขียน
โปรแกรมแบบการเวียนเกิด การทดสอบ การค้นหา
ข้อผิดพลาด  

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
                         3(2-2-5)                
           Advanced Computer Programming 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112106 
               พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

 ศึกษาภาษาการโปรแกรมภาพรวม การประกาศ
และชนิดตัวแปร นิพจน์ พอยน์เตอร์ อาร์เรย์ ประโยค
ควบคุม ฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ เครื่อง-เสมือนจริง 
การแปลภาษาพื้นฐาน กลไกเชิงนามธรรม 

4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
                            3(2-2-5) 
            Advanced Computer Programming 
              วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111137 การเขียน 
               โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
                Pre-requisite : 4111137 Fundamentals of   
                Programming  

 ความรู้พื้นฐาน แนวคิด โครงสร้างโปรแกรมภาษา
เชิงวัตถุ  ความหมายของวัตถุและคลาส คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของวัตถุ เช่น การสืบทอด แถวล าดับ การน าเอา
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้างและจัดการ
โครงสร้างข้อมูลพลวัต     การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วย
เหตุการณ์ หลักการความปลอดภัยข้อมูล การเขียนโปรแกรมให้มี
ความปลอดภัย 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 security and secure 
programming, object-oriented software design and 
development 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่ม ี 4111248 ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                                               
            1(0-2-1) 
             Practicing of Computer Science 

 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฝึกทักษะตามกิจกรรมที่ก าหนด 

 Practicing and operating in computer science, 
skill improvement based on assigned activities 

วิชาใหม่ 

4112427 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                  3(2-2-5) 
             Software Engineering 

 ศึกษาสาระส าคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ ข้อก าหนดคุณลักษณะความ
ต้องการ การใช้ APIs การตรวจสอบความถูกต้องของ
ซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์  กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 

4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                  3(2-2-5) 
             Software Engineering 

 สาระส าคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ ข้อก าหนดคุณลักษณะความต้องการ 
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์  การใช้ ช่องทางการเ ช่ือมต่อ (Application 
Programing Interfaces : APIs) การตรวจสอบความถูกต้อง
ของซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือที่ ช่วยในงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 

 Important parts of software engineering. 
Software design methods, specification requirements, 
software development processes and software 
project management, using application programing 
interfaces (APIs), validating software, using developing 
tools for software engineering, and software 
evaluation 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี 4111350 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย          3(2-2-5) 
             Contemporary Programming                

 เทคนิคหรือรูปแบบการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 
และการเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้เฟรม
เวิร์กในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ 

 Techniques or platforms of contemporary 
programming, programing for mobile devices, using 
framework for system or software development 

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี
 
 
 

4111355 การท าเหมืองข้อมูล                   3(2-2-5) 
 Data Mining                

 ศึกษาหลักการพื้นฐานการท าเหมืองข้อมูล การ
ใช้ครื่องมือเรียนรู้ และสถิติส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การ
แสดงความรู้จากการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ 
ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การตรวจสอบการเรียนรู้จาก
ข้อมูล การตัดสินใจแบบต้นไม้ การแยกข้อมูล ด้วยการจัด
กลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล การท าเหมือง
ข้อมูลบนอินเทอรเน็ต การประยุกต์การท าเหมืองข้อมูล  

 Fundamental of data mining, tools for 
learning and statistics for data mining, knowledge 
representation from data mining, algorithms for 
data mining, learning evaluation with training data, 
decision trees, patterns classification, clustering, 
attribute selection, web data mining, application of 
data mining 

วิชาใหม่ 

4112317 ระบบปฏิบัติการ                       3(2-2-5) 
  Operation Systems 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112107  
               โครงสร้างข้อมูล 

 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความหมายและ
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการท างานและ
ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การท างานแบบทีละ
โปรแกรม แบบพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา 
บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การ
จัดสรรหน่วยประมวลผล  การบริหารและการจัดการ
หน่วยความจ า  การจัดล าดับงานและการจัดสรรทรัพยากร 
การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผล 

4111140 ระบบปฏิบัติการ                       3(2-2-5) 
 Operation Systems 

 ความหมาย วิ วัฒนาการ บทบาทหน้ าที่  
หลักการท างานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การ
ท างานแบบโปรแกรมเดียวและหลายโปรแกรม การจัดล าดับ
เวลางานและการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการหน่วยประมวลผล 
หน่วยความจ า แฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์ และการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ 

 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 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112107 โครงสร้างข้อมูล                       3(2-2-5) 
            Data Structure 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112106 
               พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

 โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการกระท าที่
เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ สแตก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้ และ 
กราฟ ชนิดข้อมูลนามธรรมในภาษาขั้นสูง ขั้นตอนวิธีแบบ
เรียกตัวเอง และแบบท าซ้ า การวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิง
พื้นที่และเชิงเวลาอัลกอริทึมการเรียงล าดับและการค้นหา 
และความซับซ้อนของแต่ละวิธี ปัญหาแทร็คเทเบิ้ล และอิน
แทร็คเทเบิ้ล ปัญหาเอ็นพ-ีสมบูรณ์ 

4111242 โครงสร้างข้อมูล                       3(2-2-5) 
            Data Structures 

 โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ สแตก คิว 
ลิงค์ลิสต์ กราฟ และโครงสร้างต้นไม้ ขั้นตอนวิธีแบบเรียก
ตัวเอง และขั้นตอนวิธีแบบท าซ้ า วิเคราะห์ความซับซ้อนของ
ขั้นตอนวิธี วิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงพื้นที่หน่วยความจ า
และเชิงเวลา 

 Basic data structures arrays, stacks, queue, 
link-list, graphs and tree structures; recursive 
algorithms, iterative algorithms, sorting algorithms 
and searching algorithms; complexity analysis of 
algorithms, analysis of complexities in terms of 
memory space and time 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112319 การสื่อสารข้อมลู                      3(2-2-5) 
             Data Communication 

 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลโมเดล    
โอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การเข้ารหัสสัญญาณและ
การกล้ าสัญญาณ การส่งข้อมูลที่ เป็นดิจิตอล อุปกรณ์
เช่ือมต่อ สายสัญญาณ ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร การ
มัลติเพล็กซ์ข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล การควบคุมการส่งข้อมูล 
การส่งข้อมูลสวิตช่ิงแบบต่าง ๆ โพรโตคอลแบบจุดต่อจุด 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช่ือมต่อเครือข่าย 

ไม่ม ี ตัดรายวิชา
ออก 
 

4112322 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                 
                                  3(2-2-5)  
             Introduction to Computer Network 

 แนะน าภาพรวมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิด
และข้อตกลงในการส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางเป็นทอด ๆ 
เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น มาตรฐานและ
รายละเอียดตัวอย่างโพรโตคอลน าส่งข้อมูล โครงสร้างเว็บ 
ระบบการรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย แนวทางและ
ตัวอย่างการน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน 

4111245   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
                                                         3(2-2-5) 
           Data Communication and Computer 
 Network 

 หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โมเดลโอ
เอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การส่ งข้ อมูลดิ จิตอล 
คุณลักษณะตัวกลางสื่อสัญญาณ แบนด์วิดท์ ความเร็วข้อมูล 
การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล 
การควบคุมการ เ ช่ือมต่ อข้ อมู ล  หลักการ เครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ โทโพโลยีและประเภทเครือข่าย เทคโนโลยี

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น โพรโตคอล การออกแบบ 
การติดตั้ง แก้ปัญหา และการใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง 

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

4112429 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย          3(2-2-5) 
             Wireless Communication    
 Technology 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112319 
               การสื่อสารข้อมลู 

 ระบบการสื่อสารไร้สาย ท้ังระบบโทรศัพท์เซลลู
สาร์ ระบบสื่อสารส่วนบุคคล และระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้
สาย ประกอบด้วยคุณลักษณะของช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ 
เทคนิคการเข้าถึงช่องสัญญาณในระบบไร้สาย การใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์สัญญาณ การส่งสัญญาณของ
คลื่นวิทยุ ค่าส่งผ่านพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบ
การสื่อสารไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริง และทักษะ
การแก้ปัญหา 

4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย          3(2-2-5) 
             Wireless Communication    
 Technology 

 หลักการพื้นฐานการสื่อสารไร้สาย ความถี่และ
ช่วงความถี่ คุณลักษณะของช่องสัญญาณ สายอากาศและ
การส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ การเข้าใช้ช่องสัญญาณ ระบบ
เซลลูลาร์ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้
สายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
โปรโตคอล ความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

 Principle of wireless communication, 
frequency and frequency band, characteristics of 
channels, antennas and propagation, channel 
access; cellular system, wireless local area network 
(WLAN), wireless mobile ad hoc network (WMANET), 
wireless sensor network (WSN); security, standard, 
relevant tools and devices 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112430 ความมั่นคงด้านเครือข่าย             3(2-2-5) 
           Network Security 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112319  
               การสื่อสารข้อมลู 

 การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ระบบการรักษาความ

4111352 ความปลอดภัยข้อมูลและเครือขา่ย  3(2-2-5) 
 Information and Network Security  
 ภัยคุกคามจากไซเบอร์ การเข้าและถอดรหัส
แบบสมมาตร การเข้าและถอดรหัสแบบอสมมาตร แฮชและ
เมสเสจไดเจส ขั้นตอนวิธีส าหรับแลกเปลี่ยนกุญแจ การควบคุม
การเข้าถึงด้วยการพิสูจน์สิทธิ์และให้สิทธิ์ ความปลอดภัย

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ ทั้งในระบบกุญแจเดียว 
และระบบกุญแจคู่ รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิตอล โดย
ครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธ์ิแบบต่าง ๆ การยืนยันตัวบุคคล 
การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธ์ิ และการบริหารระบบกุญแจ
รวม ระบบเมล์แบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการ
เข้ารหัส การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย รูปแบบ
ของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และ
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ 

อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IPSec) สื่อสารในช้ันความปลอดภัย 
(SSL) ไฟล์วอลล์ การป้องกันผู้บุกรุก ความปลอดภัยโปรแกรม
ประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือตรวจสอบและ
รักษาความปลอดภัย 

 Cyber threats, symmetric and asymmetric 
crypto, hash and message digest, public key 
algorithms, access control by authentication and 
authorisation, internet protocol security (IPSec), 
security socket layer (SSL), firewall, intrusion 
prevention, security of application on Internet, 
tools for security 

3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112320 ปัญญาประดิษฐ์                        3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 

 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 
ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ 
แบบต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาค าตอบ
และการวาง แผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น   
การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ 
การพิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุม หุ่นยนต์ 

4111356 ปัญญาประดิษฐ์                        3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 

 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 
ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ 
แบบต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาค าตอบ
และการวางแผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น การ
แทนความรู้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่าง ๆ การปฏิบัติ การเกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ การ
พิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุมหุ่นยนต์ 

 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 

 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112428 การประมวลผลภาพ                   3(2-2-5) 
             Image Processing 

 พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิตอล 
ตัวแทนแสดงภาพและมาตรฐานภาพ การรับภาพและปริภูมิสี 
การกรองและการเสริมแต่งสัญญาณภาพเชิงระยะ การ
บูรณะภาพ การแปลงภาพ การเข้ารหัสภาพน่ิงและภาพ วิดิ
ทัศน์ การสร้างแบบจ าลองของภาพและกล้อง ภาพรวมของ
คอมพิวเตอร์วิช่ัน ความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลภาพ
และปัญญาประดิษฐ์ การสร้างภาพ ระบบกราฟิก ตัวแทน
แสดงขอบเขตและเนื้อที่ การจับคู่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบวิช่ันในปัจจุบัน 

4111459 การประมวลผลภาพ                   3(2-2-5) 
             Image Processing 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกราฟฟิกและภาพ
ดิจิทัล การแทนค่าข้อมูลสี การแปลงข้อมูลภาพ การปรับ
คุณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ 
การแบ่งภาพเป็นหลายส่วน การค้นหาขอบของรูป        การ
ประมวลภาพสเตอริโอ การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพ 

 Fundamentals of graphic system and 
digital image, colour models, image transform, image 
enhancement, spatial-domain and frequency-domain 
filters, image segmentation, image contours, stereo 
image, applications of digital image processing 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์           3(2-2-5)                
             Computer Architecture 

 หลักของตรรกะเชิงตัวเลข สถาปัตยกรรม
หน่วยความจ า การแทนรหัสข้อมูล โครงสร้างหน้าที่การ
ท างานส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง การจัดการระดับภาษาแอสเซมบลี 
การประมวลผลแบบหลายตัวประมวล 

4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 
             Computer Architecture 

 ตรรกทางดิ จิ ตั ล  ลั กษณะตั วแทนข้ อมู ล 
โครงสร้างระดับแอสเซมบลี หลักการท างานของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจ า การจัดล าดับช้ัน
ของหน่วยความจ า หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ า
เสมือน การประสานการท างานระหว่างหน่วย บัส อินพุต
และเอาต์พุต หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยควบคุม 
สถาปัตยกรรมของมัลติ โปรเซสเซอร์และข้อคิดด้าน
สมรรถนะ  

 Digital logic, data representation, assembly 
level organization, principle of computer hardware 
and software, structures and components in computer 
system, memory system, memory hierarchy, cache 
memory, virtual memory, cooperation among units, 
bus, input and output, CPU and control unit, 
multiprocessor architecture and performance 

 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่ม ี 4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบ 
               การให้บริการอินเทอร์เน็ต            3(2-2-5) 
      Internet Service System 
 administration and Maintenance 

 องค์ประกอบการให้บริ การอิน เทอร์ เน็ ต 
โครงสร้างเว็บและสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต  การท างาน
ของแม่ ข่ า ยประ เภทต่ า ง  ๆ  การติ ดตั้ ง และ ใ ช้ ง าน
ระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและปรับแต่งการให้บริการเครื่อง
แม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดูแลและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ในเครือข่าย การให้บริการและบทบาทเครื่องแม่
ข่าย ฝึกปฏิบัติ เป็นผู้ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ   การ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

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

รายวิชาใหม ่

4112323 การจัดการระบบปฏิบัติการ           3(2-2-5) 
             Operation Systems Management 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112317  
               ระบบปฏิบัติการ 
 หลักการจัดการระบบปฏิบัติการ การตั้งค่า
ส าหรับระบบปฏิบัติการ เช่น การตั้งค่าการใช้งาน การตั้งค่า
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย Unix ระบบรักษาความปลอดภัย 
โปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวก
ส าหรับการท างานกับระบบปฏิบัติการ และการติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์ 

4111261 การจัดการระบบปฏิบัติการ          3(2-2-5) 
             Operation Systems Management 
       หลักการจัดการระบบปฏิบัติการ การตั้งค่า
ส าหรับระบบปฏิบัติการ เช่น การตั้งค่าการใช้งาน การตั้งค่า
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายยูนิกส์ ระบบรักษาความมั่นคง 
โปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวก
ส าหรับการท างานกับระบบปฏิบัติการ และ การติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์ 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 Principle of the operating system 
management, the settings for operating system 
such as usage setting, setting up unix network 
operating system, security systems, various software 
utilities for working with operating system, and 
application installation 

4112431 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                   3(2-2-5) 
             Multimedia Technology 
 แนวคิด ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์สื่อประสม 
หลักการออแบบสื่อประสม ความสัมพันธ์ระหว่างวินโดว์กับ
สื่อประสมการบันทึกเสียง การประมวลผลภาพ การท า
ภาพเคลื่อนไหว การน าอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบงานสื่อประสม การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและการน าเสนองานในรูปแบบสื่อประสม 

4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                    3(2-2-5) 
             Multimedia Technology 

      ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ของสื่อประสม ชนิดของข้อมูลสื่อประสม ทฤษฎีสี การจัดหา
ข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื่อประสม การประมวลผลข้อมูล
สื่อประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม รูปแบบไฟล์สื่อ
ประสม อุปกรณ์จัดเก็บ การน าเสนอข้อมูลสื่อประสมและ
การประยุกต์ 

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 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112432 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บไซต์        
                            3(2-2-5) 
 Design and Development on Website 

 แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและการ
พัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนา
เว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานข้อมูล การใช้
เครื่องมือของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่ง
เว็บไซต์ หลักการอัพโหลด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

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

 แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและการ
พัฒนางานบนเว็บ โดยใช้ภาษาหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนา
เว็บ การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือ
ของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ 
หลักการอัพโหลด และสามารถน าไปประยุกต์ 

 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 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112318 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
    Object Oriented Analysis and Design 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112214 
               การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 แนวคิดพื้นฐานของจ าลองเชิงวัตถุ หลักการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนา
เชิงวัตถุในปัญหาลักษณะต่าง ๆ ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ 
สัญลักษณ์ส าหรับการออกแบบเชิงวัตถุ สัญลักษณ์ของยูเอ็ม
แอล กระบวนการพัฒนา ประเด็นเชิงปฏิบัติ การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ 

4111364 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
    Object Oriented Analysis and Design 

 แนวคิดพื้นฐานของจ าลองเ ชิงอ็อบเจกต์  
หลักการวิ เคราะห์และออกแบบเ ชิงอ็อบเจกต์  การ
ประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาเชิงอ็อบเจกต์ในปัญหาลักษณะต่าง 
ๆ ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ สัญลักษณ์ส าหรับการ
ออกแบบ เ ชิ งอ็ อบ เจกต์  สั ญลั กษณ์ ของยู เ อ็ ม แอล 
กระบวนการพัฒนา ประเด็นเชิงปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ 

 Basic concepts of object oriented modelling, 
the principle of the object-oriented analysis and 
design, applying object-oriented methods to develop 
and address any software issue, software complexity, 
symbols for object-oriented designing, UML symbols, 
develop processes, practical issues, and applications 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา ช่ือ
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112324 การจัดการเครือข่าย                  3(2-2-5) 
             Network Management 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112319  
               การสื่อสารข้อมลู 
 หน้าที่ของการจัดการเครือข่าย โมเดลการ
จัดการเครือข่าย มาตรฐานการจัดการเครือข่าย เครือข่าย
การจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการ
เครือข่ายอย่างง่าย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝ้าระวังระยะไกล 
(อาร์มอน) โพรโทคอลสารสนเทศร่วมเพื่อการจัดการ(ซีเอ็ม
ไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอบี) และ
เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเครือข่าย 

4111365 การจัดการเครือข่าย                  3(2-2-5) 
             Network Management 
                รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111245  
                การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
                Pre-requisite : 4111245 Data       
               Communication and Computer Network 

 หน้าที่ของการจัดการเครือข่าย โมเดลการ
จัดการเครือข่าย มาตรฐานการจัดการเครือข่าย เครือข่าย
การจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการ
เครือข่ายอย่างง่าย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝ้าระวังระยะไกล 
(อาร์มอน) โพรโทคอลสารสนเทศร่วมเพื่อการจัดการ (ซีเอ็ม
ไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอบี) และ
เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเครือข่าย 
 Functions of network management, 
network management model, standard network 
management, telecommunications management 
network (TMM), Simple Network Management 
Protocol (SMNP), Remote MONitoring (RMON), 
Common Management Information Protocol (CMIP), 
Management Information Base (MIB), tools and 
techniques in network management 

วิชาใหม่ 

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

 ความหมายและกรอบแนวคิดของอินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) นวัตกรรมและการ
ประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีด้านเครือข่ายและ
การจัดการข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล  

 Meaning and concept of Internet of 
Things (IoT), innovation and applications, architecture, 
technologies of networds and data managements, 
and information security 

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี 4111367 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย             3(2-2-5) 
  Wireless Sensor Networks 

 รู้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
คุณลักษณะและปัญหา โปรโตคอลที่ เกี่ ยวข้อง การ
ประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการท้องถิ่น  

 Structure of wireless sensor networks, 
features and challenges, protocols, learning how to 
apply the wireless sensor networks for societies 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 4111468 การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่       3(2-2-5) 
 Big Data Analytics 

 แนวคิดหลักและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาด
ใหญ่ แพลตฟอร์มพื้นฐาน โมเดลข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ 
อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นเกี่ยวกับการแสดง
ภาพและการเคลื่อนย้ายของข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยและ
การพัฒนาของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมสมัย 

 Principle and application of big data, 
fundamental framework, data model and storage, 
analysis algorithm, image illustration, data movment, 
relavant research and implementation of big data 
analysis 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 4111469 การประมวลผลคลาวด์               3(2-2-5) 
              Cloud Computing 

 ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ 
การประยุกต์และบริการบนคลาวด์ ประโยชน์ของการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ต่อธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ โครงสร้าง
พื้นฐานของคลาวด์ การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บ
ข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการบริหารจัดการ การ
ประมวลผลแบบคลาวด์ทั้ งในมุมของผู้ ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์งานคลาวด์ 

 Meaning, types and characteristics of 
cloud computing, applications and services, benefit 
upon e-business, structres of cloud, computing, 
data storage, design and maintenance, user and 

วิชาใหม่ 
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provider points of view, security, implementation of 
software on cloud 

ไม่ม ี 4111471 ธุรกิจดิจิทัล                             3(2-2-5) 
            Digital Business 

 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โมเดลการท าธุรกิจ
ออนไลน์ กลยุทธ์และวิธีวิเคราะห์ธุรกิจออนไลน์ การท า
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจออไลน์ท้ังด้านหน้าร้าน (Front end) 
และหลังร้าน (Back end) การเช่ือมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง 
คือ ระบบการช าระเงิน ระบบขนส่ง การท าการตลาดของ
ธุรกิจออนไลน์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก การประเมินผลส าเร็จของ
ธุรกิจออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Concept of digital startup, model of       
e-business, strategies and anlysis of e-business, 
information system for e-business including front 
end and back end, connecting to other relevant 
systems including payment, logistic, marketing, 
acheivment assessment, and law 

 
 
 
 
วิชาใหม่ 

4112212 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกค ์   3(2-2-5) 
  Object Oriented Programming 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112106  
              พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  แนวคิดเชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมใน
ภาษาเชิงวัตถุ  ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ  
คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด 
แถวล าดับ การน าเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก 
การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต 

 
 
 

ไม่ม ี ตัดรายวิชา
ออก 

4112215 ดิจิทัลเบื้องต้น                          3(2-2-5) 
            Introduction to Digital 

 ระบบตัวเลข การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องต้น 
การแทนข้อมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลง

ไม่มี ตัดรายวิชา
ออก 
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รหัส การแทนตัวเลขและการค านวณ สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 
4112216 ไมโครโปรเซสเซอร์                    3(2-2-5) 
              Microprocessor 

 โครงสร้างการประกอบเป็นระบบการเขียน
โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ที่ใช้งานท่ัวไป และการ
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ในงานควบคุม 

ไม่มี ตัดรายวิชา
ออก 

4112250 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(2-2-5) 
 Management Information Systems 

 ศึกษาแนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบสารสนเทศ การวิ เคราะห์  การออกแบบ และ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและ
หน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึง
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และการปฏิบัติงาน
ขององค์ได้อย่างถูกต้อง 

ไม่ม ี ตัดรายวิชา
ออก 

4112325 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                 3(2-2-5) 
            Computer Graphics 

 แนะน าระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 
อุปกรณ์อินพุทเอาต์พุท การหาทางเดินของจุดจากภาพ การ
แปลงใน 2 มิติ การเคลื่อนที่ การหมุน การสะท้อน การตัด
เล็ม แนวความคิดการก าหนดกรอบหน้าต่าง อัลกอริทึมการตัด 
การแปลงจากวินโดว์ไปยังวิวพอยน์ แนวความคิดการ
ประมวลผลใน 3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3 
มิติ การมองใน 3 มิติ การค านวณหาเส้นประและพื้นผิวที่
มองไม่เห็น การให้ระดับแสงและแสงสีกับวัตถุ การประยุกต์ใช้
งานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

ไม่มี ตัดรายวิชา
ออก 

4112434 หัวข้อพิเศษทางซอฟต์แวร์           3(3-0-6) 
 Special Topics in Software 

 ศึกษาในหัวข้อซอฟต์แวร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้น
สูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 

ไม่มี ตัดรายวิชา
ออก 
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4112435 หัวข้อพิเศษทางเครือข่าย            3(3-0-6) 
 Special Topics in Network 

 ศึกษาในหัวข้อเครือข่ายที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้น
สูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 

ไม่มี ตัดรายวิชา
ออก 

4112438 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3   1(0-3-0) 
   Computer Science Project 3 

 พัฒนาและประเมินระบบตามที่ได้เสนอไว้ใน
รายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 พร้อมสรุปเอก
การประกอบการท าโครงงานท าการวิจัย นักศึกษาต้องเสนอ
รายงานและข้อสรุปของงานท่ีท าเมื่อสิ้นสุดเทอมสุดท้ายของ
การศึกษา 

ไม่ม ี ตัดรายวิชา
ออก 

4112439 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์                           2(1-2-3) 

 Preparation for Professional  
               Experience  in Computer Science 

 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ด้านการรับรู้ ทักษะ 
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

4111372 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
สหกิจศกึษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์       
                        1(90 ชั่วโมง) 

   Preparation for Professional     
   Experience  and Cooperative    
   Education in Computer Science 

 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในทักษะด้านการเรียนรู้ 
ทักษะด้านวิชาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรม
ตามที่ก าหนด 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

4112440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ   
 คอมพิวเตอร์                           5(450) 
 Professional Experience in Computer 

Science 
 ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อน าความรู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษา ตลอดหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน 

4111473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ   
 คอมพิวเตอร์                    3(270 ชั่วโมง) 
 Professional Experience in Computer 

Science 
                   วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4111372  
               การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
               สหกจิศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
               Pre-requisite : 4111372 Preparation  
               for Professional Experience  and  
                 Cooperative Education in Computer  
               Science 

 ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อน าความรู้
ความสามารถที่ ได้ จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Professional experience in computer 
science in state agencies or private organizations, to 
apply abilities and knowledges studied throughout 
the course effectively 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112433 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์       
                                      3(3-0-6)  
 Special Topics in Computer Science I 
           ศึกษาในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือ
เป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการศึกษา        
ที่เปิดสอน 

4111470   หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                3(2-2-5) 

              Special Topics in Computer Science 
    ศึกษาในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็น
วิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการศึกษาที่เปิด
สอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ าได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่าง
จากเดิม 
   Study cutting edge or advanced topics in 
computer science. detail and course outline of the topics 
are to be announced in the academic term that this 
subject is carried out, the subject can be repeatedly 
registered if the topics are different 

วิชาใหม่ 
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4112442 สหกิจศกึษาวิทยาการคอมพิวเตอร์       
                         6(560) 
             Cooperative Education in Computer 

Science 
 ฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสถาน

ประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพี่อแก้ปัญหาในองค์กร 
ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ มี
การก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน และตลอดการฝึกงาน
นักศึกษาต้องท าบันทึกการท างานประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
  

4111474 สหกิจศกึษาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                         
                6(600 ชั่วโมง) 
            Cooperative Education in Computer 

Science 
                วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 4111375  
                การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
                สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
                Pre-requisite : 4111372 Preparation for  
                Professional Experience  and    
                Cooperative Education in Computer Science 

  ฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสถาน
ประกอบการของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นพนักงาน
ของสถานประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและ
ก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่ งต้องเป็นงานเฉพาะด้าน
วิทยาการคอมพิว เตอร์  โดยนักศึกษาต้องใ ช้ความรู้
ความสามารถได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร เพี่ อ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และตลอดการฝึกงานนักศึกษาต้องท าบันทึกการท างาน
ประจ าวัน 

 Professional operation in computer 
science in a state agency or private organisation at 
least 16 weeks, the students take full responsibility and 
work as employee in the organisation, they must 
have specific jobs with regard to computer science 
and must apply abilities and knowledges studied 
throughout the course in order to operate and 
address problems effectively, the students are 
required to record their daily work 

 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
และช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

4112441 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการ       
คอมพิวเตอร์                           1(0-2-1) 

 Preparation for Cooperative  
Education in Computer Science 

 ความหมายสหกิจศึกษา การให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับงานและอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนา
อาชีพ การท างานด้านส านักงาน เช่น การเขียนจดหมาย
สมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการท างาน การ
ตัดสินใจ การประเมินตนเองและการก าหนดเป้าหมาย 

ไม่ม ี ตัดรายวิชา
ออก 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
        ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
       ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างหลักสูตรและมคอ.1 
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ตารางการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างหลักสูตรและมคอ.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รหัส
กลุม่ กลุ่มเนื้อหาสาระ               
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A 
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์        

B โครงสร้างพื้นฐานของระบบ        

C เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        

D เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์        

E องค์การและ ระบบสารสนเทศ        

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Program)     

รายละเอียด 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

กลุ่มเนื้อหาสาระ 

ของ
หลักสูตร 

ตาม  
มคอ.1 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1
4 

  หมวดวิชาเฉพาะ   84   องค์ความรู้ตามเนื้อหาสาระตาม มคอ.1 
 วิชาแกน  จ านวน(หน่วยกิต) ตาม มคอ.1 12 12 ตาม มคอ.1: ก าหนดเนื้อหา   

1 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3   สาระวิชาแกน คือ                           X  

2 
คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 

3   
- คณิตศาสตร์ดิสครีต 

                          X 

3 
วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 3   

- สถิตส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
- วิธีทางการค านวณเชิงตัวเลข
หรือความน่าจะเป็น 

X                         X 

4 สถิติเพ่ือการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 3   - แคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห์ 

                          X 

รวมจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 12               
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รหัส
กลุม่ กลุ่มเนื้อหาสาระ               
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A 
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์        

B โครงสร้างพื้นฐานของระบบ        

C เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        

D เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์        

E องค์การและ ระบบสารสนเทศ        

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Program)     

รายละเอียด 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

กลุ่มเนื้อหาสาระ 

ของ
หลักสูตร 

ตาม  
มคอ.1 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1
4 

วิชาเฉพาะด้าน จ านวน(หน่วยกิต) ตาม 
มคอ.1 

62 36 3 21 19 12 7  

1 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 3          3                       X      

2 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3         3                       X      

3 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1         1                       X     

4 ระบบฐานข้อมูล 3        3                      X        

5 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3        3                       X       

6 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

3       3                  X             
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A 
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์        

B โครงสร้างพื้นฐานของระบบ        

C เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        

D เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์        

E องค์การและ ระบบสารสนเทศ        

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Program)     

รายละเอียด 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

กลุ่มเนื้อหาสาระ 

ของ
หลักสูตร 

ตาม  
มคอ.1 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1
4 

7 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1       1                               

8 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2        2                              

9 ขั้นตอนวิธี 3       3        X                       

10 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

3       3      X                         

11 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
สูง 

3       3                 X               

12 
ปฏิบัติการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1      1                                 

13 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3      3                             X   
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A 
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์        

B โครงสร้างพื้นฐานของระบบ        

C เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        

D เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์        

E องค์การและ ระบบสารสนเทศ        

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Program)     

รายละเอียด 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

กลุ่มเนื้อหาสาระ 

ของ
หลักสูตร 

ตาม  
มคอ.1 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1
4 

14 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3      3                  X               

15 การท าเหมืองข้อมูล 3       3                      X         

16 ระบบปฏิบัติการ 3   3        X          

17 โครงสร้างข้อมูล 3   3      X X           

18 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3   3         X         

19 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 3   3         X         

20 ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย 3   3         X         

21 ปัญญาประดิษฐ์ 3   3             X     

22 การประมวลผลภาพ 3      3                   X            
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A 
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์        

B โครงสร้างพื้นฐานของระบบ        

C เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        

D เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์        

E องค์การและ ระบบสารสนเทศ        

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Program)     

รายละเอียด 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

จ านวน
(หน่วยกิต) 

กลุ่มเนื้อหาสาระ 

ของ
หลักสูตร 

ตาม  
มคอ.1 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1
4 

23 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3   3              X                    

รวมจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 81 36 3 21 19 15 7 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 1 3 
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน(หน่วยกิต) ตาม 
มคอ.1 7 0-9                    

   ฝึกงาน หรือ   0-3                    

   สหกิจศึกษา 7 6-9                    

รวมจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร 7 0-9                    
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3815/2558 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร ์
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 732 /2559   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
           สาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตร  
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ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  25/2556 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบตัิงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา  
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
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ตารางแสดงขอ้สังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

1) ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 จุดเน้นในการช่วยเหลือชุมชนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา เป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม ในหลักสูตร
โดยภาพรวมยังไม่สะท้อนการช่วยเหลือชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นหลักสูตรควรมีวิชา
พ้ืนฐานหรือกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ “วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น” เพ่ือให้ นศ 
เห็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่นี้ชัดเจนขึ้น 

“วิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือชุมชนและ
ท้องถิ่น” รายวิชาดังกล่าวไม่มีในรายวิชา
หมวดทั่วไป อย่างไรก็ตามในรายวิชา
โครงงาน 1 และ2 มีการเน้นให้นักศึกษา
มุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

2 ควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1 ข้อ คือ
เ พ่ือผลิตบัณฑิตที่ มี คุณภาพ และมีคุณธรรม
จริยธรรม  

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3 รบกวนระบุความหมายของ * ที่ใช้ในหน้า 13 เรื่อง
รายวิชา เป็นต้นไปในเอกสาร 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

4 ควรมีวิชา Special Topics in Database หรือไม่ 
เ พ่ือติดตาม Updated เทคโนโลยีและปัญหา
ทางด้านฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 
เนื่องจากหลักสูตรเน้นความรู้และทักษะการบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
จัดการฐานข้อมูล 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

5 เนื่องจากหลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีทักษะบริหาร
เครือข่ายและจัดการฐานข้อมูล จะเห็นว่า หลักสูตร
เน้นทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 3 
วิชาหลัก และการจัดการฐานข้อมูล 2 วิชา แต่มี
ทักษะบริหารเครือข่ายเพียงวิชาเดียว คือ วิชา 
“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์” 
ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐาน ดังนั้น ผมขอแนะน าให้หลักสูตร

วิชาด้านเครือข่ายมี 2 วิชาที่เกี่ยวข้อง
คือวิชาสื่อสารข้อมูล และวิชาความรู้
เบื้องต้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่ ง
เพียงพอต่อนักศึกษาในการท าความ
เข้าใจ ส่วนวิชาการจัดการเครือข่าย
เป็นวิชาต่อยอดส าหรับนักศึกษาที่
ส น ใ จ เ พ่ิ ม เ ติ ม  น อ ก จ า ก นี้ วิ ช า
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
ย้ายวิชา Network Management มาเป็นวิชาเฉพาะ
ด้ านบั งคั บ  แทนวิ ช าปัญ ญาปร ะดิ ษ ฐ์  ก า ร
ประมวลผลภาพ หรือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะเลือกได้
ครับ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
และอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

และ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาบังคับตาม 
มคอ.1 

6 ตรวจสอบจ านวนข้อในหน้า 61 เรื่องผลการเรียนรู้
ของเอกสาร 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

7 ข้อเสนอแนะ จุดด าสามารถกระจายไปหลาย ๆ 
วิชาได้ เพ่ือให้การประเมินรายวิชาแต่ละรายวิชาไม่
เป็นภาระหนัก  ยกตั วอย่ า ง  วิ ชา เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีความรับผิดชอบ
หลัก (จุดด า) จ านวนมากการเขียน มคอ 3 และ 5 
จะเป็นภาระค่อนข้างหนักแก่ผู้สอน จึงขอแนะน าให้
ลดจุดด าในส่วนที่วิชาอ่ืน ๆ ได้รับผิดชอบไปบ้าง
แล้วครับ วิชาละ 5-6 จุดด าน่าจะเพียงพอ (แต่ต้อง
แน่ใจว่าทุกจุดด ามีวิชาที่รับผิดชอบหลักครบถ้วน) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

8 เนื่องจากทั้งปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม่เน้นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาคมอาเซียนและการเป็นผู้น าประชาคม
อาเซียน นักศึกษาจึงควรมีโอกาสเรียนเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ดังนั้นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนครับ 

ส่งผ่านข้อคิดเห็นไปยังกองบริการ
การศึกษา 

9 หน้ า  96 ชื่ อวิ ชา ไม่ตรงกับ ในหลั กสู ตรที่ ชื่ อ 
“แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์”(ตรวจสอบ
แก้ไขท้ังเอกสารเพื่อให้ตรงกัน) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
10 หน้า 97  

- ควรมีรายวิชาบังคับก่อน Maths for Computer 

Science I 

- ชื่อวิชาไม่ตรงกับในหลักสูตรที่ชื่อ “คณิตศาสตร์ขั้น
สูง” (ตรวจสอบแก้ไขทั้งเอกสารเพ่ือให้ตรงกัน) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

11 หน้า 117 ชื่อภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา
ทั้ง 2 ภาษา เหมือนกับวิชาการเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่           

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

12 ความเห็นอื่น ๆ ตามที่แก้ไขในเอกสาร ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

 
 2) รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 1.3.1 น่าจะเปลี่ยน
จาก “ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” เป็น 
“ทักษะการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์” ซึ่ ง
ครอบคลุมรายวิชาในหลักสูตรมากกว่า 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

2 ในสถานการณ์ภายนอก 11.1 พูดถึงเรื่อง Internet 
of things ดังนั้นในหลักสูตรควรจะมีรายวิชาเลือกที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอรต์ฟแวร์บนอุปกรณ์  IoT 
ด้วย อาจจะพิจารณาปรับเนื้อหาหรือชื่อรายวิชา
เลือกที่มีอยู่แล้วให้สื่อไปทางด้าน IoT มากขึ้นก็ได ้

ปรับปรุงแก้ไขแล้วโดยมีวิชา IoT 

3 หน่วยกิตในภาคการศึกษา 1/2, 2/1, 2/2 มีถึง 21 
หน่วยกิต และเป็นวิชาคณิตศาสตร์และวิชาพ้ืนฐาน
ในสาขาที่ค่อนข้างยากเป็นใหญ่ มีความกังวลว่า 
นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เนื่องจากเนื้อหาและ workload ที่ มากเกินไป 
อาจจะพิจารณาย้ายรายวิชาขั้นสูงหรือวิชาศึกษา
ทั่วไปมาไว้ ในปี  4 บ้าง เพ่ือให้มีการกระจายภาระ
การเรียนของนักศึกษาที่สมดุลมากขึ้นถ้าไม่กระทบ

ได้ปรับแก้ไขรายวิชาเพ่ือเกลี่ยรายวิชา
ยากง่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
เวลาการท าสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานของ
นักศึกษา 

4 วิชาที่หน่วยกิตเป็น 2-2-5 เข้าใจว่า ส่วนที่เป็น
ทักษะด้านปฏิบัติใช้การฝึกเขียนโปรแกรมหรือ
ทดลองกับอุปกรณ์จริงเป็นหลัก แต่บางรายวิชา เช่น 
Data communication กับ Computer 
Architecture ค าอธิบายในรายวิชาที่เก่ียวกับการ
ทักษะด้านปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 

ได้แก้ไขในทั้ง 2 รายวิชาให้มี
รายละเอียดด้านทักษะปฏิบัติให้ชัดเจน 

 
 

 3) ผศ.ดร.อ านาจ เปาะทอง 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 วัตถุประสงค์ขาดค าส าคัญที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตร คือ คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 
และประชาคมอาเซียน 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

2 รายวิชาทั่วไป “คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน” และ 
“เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน” ไม่ควร
เรียนเพราะนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์มี
รายวิชาด้านนี้มากพอแล้วและเรียนลึกซ้ึง 

ไม่สามารถแก้ไขรายวิชาทั่วไปได้เพราะ
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 

3 สมควรให้มีรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ (Information Systems Analysis and 
Design) เพราะจะท าให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้าง
การออกแบบวิเคราะห์ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

4 ควรมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1.การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
2.การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Commerce) 
3.การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Learning) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
5 ควรแยกแผนการเรียนในชั้นปีที่ 4 ส าหรับแผนการเรียน

แบบฝึกวิชาชีพ และแผนการเรียนสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเห็นควรให้คงไว้ดังเดิม
เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ถูกก าหนดขึ้น 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม 2560 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 พิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

132 หน่วยกิต 
ปรับลดจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
เหลือ 129 หน่วยกิตแล้ว 

2 ประวัติอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรใช้รูปแบบ
เดียวกัน 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3 วิชาเลือกก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต  
แต่ระบุรายวิชามากเกินไป 

ตัดรายวิชาเลือกออกโดยคงเหลือ
เฉพาะวิชาที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพ
และสอดคล้ อ ง กั บ อัตลั กษณ์ ขอ ง
หลักสูตร 

4 วิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร ต้องเป็นวิชาที่
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน และไม่ควรอยู่ในวิชา
เลือก ควรก าหนดให้เป็นวิชาบังคับเพ่ือให้นักศึกษา
ได้เรียน 

น ารายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตรมา
เป็นวิชาเฉพาะ 

5 ควรตัดวิชาความเข้าใจสู่วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 หน่วยกิต เนื่องจากเนื้อหาวิชาน้อย หรือ
น ามารวมกับวิชาหลักเครือข่าย เนื่องจากเป็น
ความรู้พื้นฐาน 

ตัดรายวิชาออก โดยน าค าอธิบาย
รายวิชาไปรวมกับวิชาอ่ืน 

6 วิชาเอกเลือกที่ระบุว่าเป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
ควรปรับมาอยู่ในวิชาเอกบังคับ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

7 ค าอธิบายรายวิชาอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง เนื้อหาวิชา
ควรระบุให้มีความชัดเจน 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

8 จัดท าตารางเปรียบเที่ยบโครงสร้างหลักสูตรกับ 
มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ง่าย
ต่อการตรวจสอบของ สกอ. โดยใส่ในภาคผนวก 

จัดท าตารางเปรียบเทียบไว้ใน ภาคผนวก ข 

9 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอน เพ่ิมเติม
หัวข้อ 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษาหลักสูตร
อ่ืนมาเรียน และข้อ 13.3 การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
10 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบุว่าให้เลือกเรียน 1 

รายวิชา ควรระบุวิชาให้ชัดเจน 
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

11 พิจารณาทบทวนรายวิชาให้มีความกระชับ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
12 ตรวจสอบชื่ อวิ ช าภาษา อั งกฤษให้ ต ร งและ

สอดคล้องกันทุกท่ี 
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

13 วิชาธุรกิจดิจิทัล ตรวจสอบรายชื่อภาษาอังกฤษ 
และค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากเนื้อหาไม่ตรงกับ
ชื่อวิชา 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

14 ตรวจสอบการพิมพ์ค าผิด วรรค ตอน ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ตารางแสดงขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
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 ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ท าการตรวจสอบ และปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาใน
ส่วนภาษาอังกฤษในเรื่องการใช้เครื่องหมายและ
การใช้ค าน าหน้า (article) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

2 ให้ระบุเลขหน้าลงในหน้าแรกของหมวดต่างๆ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3 ข้อ 2.3 หมวดที่ 3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ให้
ขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า “นักศึกษา” และตามด้วย
ปัญหา โดยให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกข้อ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

4 ข้อ 2.3.2 หมวดที่ 3 ให้ระบุปัญหาด้วยความกระชับ 
ชัดเจน และลดการบรรยาย 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

5 ค าอธิบายรายวิชา 4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ให้ใช้ภาษาไทยอธิบายเพิ่มเติม ค าว่า “Application 
Programing Interface (APIs) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

6 ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา 4111263 การออกแบบและ
พัฒนางานบนเว็บ (Design and Development on 
Web) เป็น (Web Design and Development) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

7 ควรเปลี่ยนค าว่า “ประสบการณ์ภาคสนาม” เป็น 
“ประสบการณ์วิชาชีพ” ให้สอดคล้องตรงกันทั้งหมด 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

8 หน้า 58 ข้อ 4.3. การจัดเวลาและตารางสอน ให้
ระบุเป็นภาคการศึกษา  

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

9 หน้า 59 ข้อ 5.4 จ านวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต
เป็นรูปแบบมาตรฐานคือ x(x-x-x) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

10 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข้อ 6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ ให้เพ่ิม “ยะลา” 
เพ่ือให้ถูกต้องการหลักการเขียนบรรณานุกรม 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

11 ในข้อ 2 หมวดที่ 5 ควรระบุกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานให้ชัดเจน 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ตรวจสอบการเขียนงานวิจัย ของอาจารย์จีรวุธ 

มุนินทร์นพมาศ ให้เรียงล าดับ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ขึ้น
ก่อน 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

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

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร     วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
2.  ชื่อ – สกุล                           นายอรรถพล อดุลยศาสน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์ 
4. สังกัด                                  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก University of Surrey 

ประเทศอังกฤษ 
Ph.D. Electrical and Electronic 

Engineering 
2558 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. คอมพิวเตอร์ 2550 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 

วศ.บ. โทรคมนาคม 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
    6.1 งานวิจัย 

อรรถพล อดุลยศาสน์. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาทิศทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตรแม่นย าส าหรับสวนยางพารา . ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

อับดุลเลาะ บากา, อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุไลมาน เภอโส๊ะ (2559). รายงาน 
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           การวิจัย เรื่อง ระบบต้นแบบการตรวจวัดความชื่นตามเวลาจริงส าหรับเกษตรอัจฉริยะ. 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อับดุลเลาะ บากา, อรรถพล อดลุยศาสน,์ อิสมาแอ ลา่เตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ (2559). ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ส าหรับรวบรวมข้อมูลความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, 
Terengganu, Malaysia (UNISZA). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 6.2 บทความ  
อับดุลเลาะห์ บากา, อรรถพล อดุลยศาสน,์ อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ. 

(2559). แบบจ าลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559      
(หน้า 187-196).นครราชสีมา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

A. Adulyasas, Z. Sun and N. Wang. (2013,January). An event-driven clustering-based 
technique for data monitoring in wireless sensor networks. in Proc. IEEE Consumer 
Communications and Networking (CCNC).(2013) : 635 – 656.  

 
   6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  อรรถพล อดุลยศาสน์. (2559). ขั้นตอนวิธี. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาขั้นตอนวิธี.ยะลา : 
                     คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อรรถพล อดุลยศาสน์. (2558). ความปลอดภัยของสารสนเทศ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
         ความปลอดภัยของสารสนเทศ.ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  2  ปี  

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

 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1 2(90)   นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี 
 
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

                                (ลงชื่อ)        เจ้าของประวัติ 
                                                        (นายอรรถพล อดุลยศาสน์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์   
2.  ชื่อ – สกุล                         นายจีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. สังกัด                                คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

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

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. ศึกษาศาสตร์  
เอกคณิตศาสตร์ โทสถิติ 

2531 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

ไม่มี 
 6.2  บทความ  

อับดุลเลาะห์ บากา, อรรถพล อดุลยศาสน,์ อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ. 
(2559). แบบจ าลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559              
(หน้า 187-196). นครราชสีมา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

 



216 
 

 

   6.3  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ. (2551). ต าราภาษาซ.ี พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ. (2551). โครงสร้างข้อมูล. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโครงสร้าง.ยะลา :  

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  14  ปี  

ชื่อวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมภาษาซ ี 3(2-2) นก. 
ชื่อวิชา การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล 3(2-2) นก. 

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

ไม่มี 
 
 

 
                                                  (ลงชื่อ)             เจ้าของประวัติ 
                                                              
                                                                                         

                   (นายจีรวุธ  มุนินทร์นพมาศ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2.  ชื่อ – สกุล                         นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์ 
4. สังกัด                                คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

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

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

อับดุลเลาะ บากา, อรรถพล อดลุยศาสน,์ อิสมาแอ ลา่เตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ (2559). ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ส าหรับรวบรวมข้อมูลความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, 
Terengganu, Malaysia (UNISZA). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อิสมาแอ ล่าเตะเกะ และฟูไดละห์ ดือมอง. (2552). รายงานการวิจัย เรื่อง ต้นแบบระบบสารสนเทศ    
             เพื่อบริหารกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน กรณีศึกษา กลุ่มกูแบสาแมรวมเจริญ จังหวัดปัตตานี.  
           ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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 6.2  บทความ  
อับดุลเลาะ บากา, อรรถพล อดลุยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, จีรวธุ มุนินทร์นพมาศ. 

(2559). แบบจ าลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559          
(หน้า 187-196).นครราชสีมา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
อิสมาแอ ล่าเตะเกะ (2559). วิศวกรรมซอฟท์แวร.์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิศวกรรม 
           ซอฟท์แวร์.ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
อิสมาแอ ล่าเตะเกะ (2559). โครงสร้างข้อมูล. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล.    
            ยะลา :  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  5  ปี  
 ชื่อวิชา  วิศวกรรมซอฟท์แวร์          3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีไร้สาย           3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์          3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ดิจิตอลเบื้องต้น            3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล       3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต        3(2-2-5) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
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      7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้าม)ี 
ไม่มี  
 

 
 

                                                  (ลงชื่อ)           เจ้าของประวัติ 
                                                              (นายอิสมาแอ  ล่าเตะเกะ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

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

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร     วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
2.  ชื่อ – สกุล                           นายสุลัยมาน  เภอโสะ๊ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์ 
4. สังกัด                                  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2553 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
    6.1 งานวิจัย 

อับดุลเลาะ บากา, อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ (2559). ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ส าหรับรวบรวมข้อมูลความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, 
Malaysia (UNISZA). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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 6.2  บทความ  
พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, รัตนาภรณ์ ศรีหาพล, วันชนะ พรหมทอง, สุลัยมาน  เภอโส๊ะ   

และรอปี แมะเราะ. (2559). ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมสร้างสรรค์งานวิจัยจาก
คลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่  5 วันที่  24-26 เมษายน 2559. (หน้า 70).ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อับดุลเลาะห์ บากา, อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ. 
(2559). แบบจ าลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559          
(หน้า 187-196).นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

 
   6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

สุลัยมาน เภอโส๊ะ (2559). เทคโนโลยีเครือข่าย. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย.
ยะลา :  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สุลัยมาน เภอโส๊ะ (2559). ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  3  ปี  

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

 ชื่อวิชา  ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีไร้สาย 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา การบริหารระบบและการบ ารุงรักษา 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและ 
                             การบริหารความเสี่ยง 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการเครือข่าย  3(2-2-5) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท  -  ปี 
 
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
 
                                (ลงชื่อ)  .................................................    เจ้าของประวัติ 
                                                      (นายสุลัยมาน  เภอโส๊ะ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

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

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร     วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
2.  ชื่อ – สกุล                           นายอับดุลเลาะ  บากา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์ 
4. สังกัด                                  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2557 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการจัดการ 

2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
    6.1 งานวิจัย 

อับดุลเลาะ บากา (2559). แบบจ าลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อับดุลเลาะ บากา, อรรถพล อดลุยศาสน,์ อิสมาแอ ลา่เตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ (2559). ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ส าหรับรวบรวมข้อมูลความต้องการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU) กับ Universiti Sultan Zainal Abidin, 
Terengganu, Malaysia (UNISZA). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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 6.2 บทความ  
 อับดุลเลาะห ์บากา, อรรถพล อดุลยศาสน,์ อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, จีรวธุ มุนนิทร์นพมาศ. 

(2559). แบบจ าลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559     

            (หน้า 187-196).นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  
 

   6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
อับดุลเลาะ บากา. (2559). การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ . ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อับดุลเลาะ บากา. (2559). การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ . ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี  2  ปี  

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

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



225 
 

 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

 
 
 
                                (ลงชื่อ)       ............. ..........................       เจ้าของประวัติ 
                                                        (นายอับดุลเลาะ  บากา) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร    วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
2.  ชื่อ – สกุล                           นายอิมรอน  แวมง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์ 
4. สังกัด                                  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา   
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. ฟิสิกส์ 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาด้วยวิธีการจัดการ 
     เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต.้ ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ก าลังด าเนินการ) 
  มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณ ีแพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี, ปรีชา พังสุบรรณ, จันทนา มีชัยชนะ และ 
     อิมรอน แวมง. (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการ 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาผ่าน 
     เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนักเรียนในสาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในการสื่อสาร. ยะลา :  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง.   
     (2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา  
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     ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม 
     จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
  พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง, และฟูไดละห์ ดือมอง.  
    (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือข่าย 
    อินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา :  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 ศิริชัย  นามบุรี, จันทนา มีชัยชนะ, ฟูไดละห์  ดือมอง และอิมรอน  แวมง. (2557).  
  รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคม 
  ออนไลน์ สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
   

  6.2  บทความ  
ไม่มี 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือทั่วไป 
ไม่มี 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
พรรณี  แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. 

(2559). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2559 (หน้า 1515-1523). นครราชสีมา : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

อิมรอน แวมง, มูนีเร๊าะ ผดุง, พรรณี แพงทิพย์, ศิริชัย นามบุรี และปรีชา พังสุบรรณ. (2559). 
การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที ่11 วันที ่19 -20 ธันวาคม 2559  (หน้า 
1655-1664). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ปี  

4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา            3 (2-2-5) นก 
 4112180 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์          3 (2-2-5) นก. 
 4112179 ข้ันตอนวธิแีละโครงสร้างข้อมูล            3 (2-2-5) นก. 
 4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา            3 (2-2-5) นก. 

4123201 ระบบจัดการฐานข้อมูล              3 (2-2-5) นก. 
 4112106 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม             3 (2-2-5) นก. 
 4112331 การบริหารและจัดการเว็บไซต์            3 (2-2-5) นก. 
 4112330 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์           3 (2-2-5) นก. 
 4112432 ออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ           3 (2-2-5) นก. 
 4112181 ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์         3 (2-2-5) นก. 
 4112182 เครือข่ายสังคมออนไลน์              3 (2-2-5) นก. 
 4112499 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต              2 (1-2-3) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท  

 ไม่มี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 
 
 

 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                         (นายอิมรอน แวมง) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์   
2. ชื่อ – สกุล นายซอและ เกปัน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
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. ผลงานทางวิชาการ  

6.1. งานวิจัย  
ซอและ เกปัน  พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์  และอัจฉราพร  ยกขุน. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้  เทคนิคเหมืองข้อมูล : 
กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
 
 
 
 



230 
 

 

6.2. บทความ 
ซานียะห์ กาหม๊ะ รอฮีมะห์ มุนาแมะ และ ซอและ  เกปัน. (2559). ระบบท าเนียบอาจารย์ กรณีศึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทาลัยราชภัฏยะลา . ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 (หน้า 71). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.  

6.3. หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  
เอกสารประกอบการสอน 
ซอและ เกปัน (2557). การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ซอและ เกปัน (2556). ระบบฐานข้อมูล. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบฐานข้อมูล, ยะลา : คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1. ประสบการณ์การสอน 
7.1.1. ระดับปริญญาตรี 18 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 การวิจัยด าเนินงาน 1  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ฐานข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1  3(90) นก. 
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(450) นก. 

7.1.2. ระดับปริญญาโท - ปี  
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7.2. ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ไม่มี 

(ลงชื่อ)            เจ้าของประวัติ 
 (นายซอและ เกปัน) 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท  

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

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกุล นางสาวอัจฉราพร  ยกขุน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2548 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2544 

     
6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1. งานวิจัย  
ซอและ เกปัน พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์  และอัจฉราพร  ยกขุน. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้ เทคนิคเหมืองข้อมูล : 
กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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6.2. บทความ  
Yokkhun, A., Quirchmayr, G., Chutimasakul, W., & Papasratorn, B. (2014 ) .  Effects of 

CIOs’ Positive Characteristics and Competencies on their Perceived 
Management Effectiveness in a Transformed IS Organization. In The 
Proceedings of Global Conference on Engineering and Technology 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1. ประสบการณ์การสอน 
7.1.1. ระดับปริญญาตรี 15 ปี  

 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา โครงการนักศึกษา 3(0-4-0) นก. 
 ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี 3(2-2-0) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสุขศึกษา 3(2-2-5) นก. 

7.1.2. ระดับปริญญาโท - ปี  
 

7.2. ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ไม่มี 
 

 (ลงชื่อ)   เจ้าของประวัติ 
 (นางสาวอัจฉราพร  ยกขุน) 
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มาตรฐานคณุวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2552 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM 
 
ตารางที่ ฒ-1 รายวิชาแบ่งตามหมวดวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ (มคอ.1) รายวิชา (มคอ.2) 

1 วิชาแกน                                  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต         
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 

- คณิตศาสตร์ดิสครีต 

- สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 

- วิธีทางการค านวณเชิงตัวเลข หรือความน่าจะเป็น 

 

4111133  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์   
        3(3-0-6) 
4111136  คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับ 
              คอมพิวเตอร์          3(3-0-6) 
4111241  วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการ  
     คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
4111353  สถิติเพ่ือการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์   
              3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะด้าน                                ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต         

1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 
    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

4111139  ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ  3(3-0-6) 
4111246  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
      สารสนเทศ  3(2-2-5) 
4111351  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   
     1(0-2-1) 

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4111138  ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
4111243  ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
4111354  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
              คอมพิวเตอร์   3(2-2-5)   
4111357  โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  1(0-2-1) 
4111458  โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

4111134  ขั้นตอนวิธี      3(2-2-5) 
4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น 
              พ้ืนฐาน         3(2-2-5) 
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 4111244  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
              ขั้นสูง    3(2-2-5) 
4111248  ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
               1(0-2-1) 
4111249  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
4111350  การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5) 
4111355  การท าเหมืองข้อมูล   3(2-2-5) 

4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

4111140  ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
4111242  โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
4111245  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
              คอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
4111247  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5) 
4111352  ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย  
              3(2-2-5) 
4111356  ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
4111459  การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 
 

5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

4111135  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
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ตารางท่ี ฒ-2 รายวิชาแบ่งตามองค์ประกอบความรู้ (Body of Knowledge) 
องค์ความรู้ (มคอ.1) รายวิชา (มคอ.2) 

1 โครงสร้างดิสครีต (Discrete Structures) 

- Function, Relations and Sets  
- Basic Logic  
- Proof Techniques  
- Basics of Counting  
- Graph and Trees  
- Discrete Probability  
- Recurrence Relation  
- Generating Function 

4111136  คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับ  
              คอมพิวเตอร์             3(3-0-6)   

2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals) 

- Fundamental Constructs 4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
           ขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

- Algorithmic Problem Solving 4111134  ขั้นตอนวิธี         3(2-2-5) 
4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
          ขัน้พื้นฐาน  3(2-2-5) 

- Data Structures 4111242  โครงสร้างข้อมูล     3(2-2-5) 

- Recursion 4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
           ขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

- Event Driven Programming 
- Object  Oriented 
- Foundations Information Security 
- Secure Programming 

4111244  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
              ขั้นสูง     3(2-2-5) 

3 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (Algorithms and Complexity) 

- Basic Analysis 4111134  ขั้นตอนวิธี         3(2-2-5) 
 - Algorithmic Strategies 

- Fundamental Algorithms 

- Distributed Algorithms 

- Basics  Computability 



239 
 

 

4 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม (Architecture and Organization) 

- Digital  Logic 4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
           ขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

- Data Representation 4111134  ขั้นตอนวิธี         3(2-2-5) 
4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
          ขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

- Assembly Level Organization 4111242  โครงสร้างข้อมูล     3(2-2-5) 

- Memory Architecture 4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
           ขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

- Functional Organization 4111244  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
              ขั้นสูง     3(2-2-5) 

- Multiprocessing 4111135  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

5 ระบบปฏิบัติการ (Operation Systems) 

- Overview of Operating Systems 4111140  ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
 - Operating System Principles 

- Concurrency 

- Scheduling and Dispatch 

- Memory Management 
7 ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages) 

- Overview 4111137  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
           ขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
4111244  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
              ขั้นสูง     3(2-2-5) 

- Basic Language Translation 

- Declarations and types 

- Vritual Machines 

- Abstraction Mechanisms 

- Object – Oriented Programming 
8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human – Computer Interaction) 

- Foundations 4111354   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
               คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) - Building GUI  Interfaces 
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9 กราฟฟิกและการประมวลผลภาพ (Graphics and Visual Computing) 

- Fundament Techniques 4111459  การประมวลผลภาพ  3(2-2-5) 

- Graphices Systems 
10 ระบบชาญฉลาด (Intelligent Systems) 

- Fundament Issues 4111356  ปัญญาประดิษฐ์          3(2-2-5) 

- Basic Search strategies 

- Knowledge Based Reasoning 
11 การจัดการสารสนเทศ (Information Management ) 

- Information Models 4111246  การวิเคราะห์และออกแบบระบบฃ 
               สารสนเทศ      3(2-2-5) 

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

- Data Modeling 4111246  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
               สารสนเทศ   3(2-2-5) 

12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and Professional Issues) 

- Histor of Computing 4111139  ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ  
              3(3-0-6) - Social Context 

- Analytical Tools 

- Professional Ethics 

- Risks 

- Intellectual Property 

13. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 

- Software Design 4111249  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 
 - Using APIs 

- Tools and Environments 

- Software Processes 

- Requirements Specifications 

- Software Validations 

- Software Project Management 
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14. ศาสตร์เพื่อการค านวณ (Computational Science) 
 4111241  วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการ 

              คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 


