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ก 
 

ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มด าเนินการเปิดรับนักศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2546 ซึ่งเดิมเปิดสอนโดยใช้หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏในชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 3 ครั้ง ครั้งแรกปรับปรุงเป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2548  ต่อมาปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2550 และปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และปัจจุบันหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 4 
เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
หลักสูตรที่ เป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น  
 จากการส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ
รายงานวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก หลักสูตรนี้จึงควรคงไว้และพบข้อปรับปรุงที่ได้น ามาประกอบการปรับปรุงอยู่หลาย
ประการ ที่ส าคัญคือ ด้านโครงสร้างหลักสูตรปรับเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยมีอัตลักษณ์หลักสูตร ที่เน้นด้านการ
จัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รายละเอียดของหลักสูตร
ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) ระบบการจัดการศึกษา  
การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 4) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 6) การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) การประเมินและปรับปรุง 
การด าเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์หลักสูตร  เพื่อให้หลักสูตรมี 
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ปัจจุบัน ในนามของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสตูร คณาจารย์และนกัศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 

  
 (นางพิมลพรรณ ลลีาภัทรพันธุ)์ 
 ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 กุมภาพันธ์ 2560  
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ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  : มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  :  คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร  
 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 

1. รหสัและชื่อหลกัสตูร 

 รหัสหลักสูตร : 25501571102957 

ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

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

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

3. วชิาเอก  
ไม่มี  

 

4. จ านวนหนว่ยกิตทีเ่รยีนตลอดหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

 

5. รปูแบบของหลกัสูตร 

5.1 รปูแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  

5.2  ประเภทของหลักสตูร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3  ภาษาที่ใช ้

   จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

5.4  การรบัเขา้ศกึษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความรว่มมือกบัสถาบันอืน่ 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.6  การให้ปรญิญาแกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพจิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลักสตูร 

 6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

 6.3  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2559  
เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

 6.4  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม 2560 

 6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสตูรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพไดห้ลงัส าเรจ็การศึกษา 

8.1 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

8.3 เจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.4 ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 



   3 

 

8.5 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
8.6 เจ้าหน้าที่สนับสนุน/ ให้ค าปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.7 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
8.8 ผู้ประสานงานในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

8.9 ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.10 อาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.11 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชือ่-สกลุ 
ต าแหนง่วชิาการ 

หมายเลขบตัรประชาชน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา สถาบนัการศกึษาทีส่ าเร็จ 
 
 

มหาวทิยาลัย ป ี

1. นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ 
อาจารย์  
3-3303-00335-86-7 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2548 
 

2534 
2. นางสาวอัจฉราพร ยกขนุ

อาจารย์ 
3-9301-00738-83-1 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2548 
 

2544 
3. นายซอและ เกปัน 

อาจารย์  
3-9103-00026-09-5 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2556 
 

2540 
4. นายธนากร ปามุทา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3-3407-00232-55-1 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครูเพชรบุร ี

2558 
2542 
2535 

5. นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ 
อาจารย์ 
1-9599-00030-15-0 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2558 
2552 

 
2550 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณภ์ายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเป็นในการวางแผนหลกัสตูร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ .ศ .2560-2565)  
ได้กล่าวถึงบริบทการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว รวมทั้งการน าเทคโนโลยี  
มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology ประกอบกับการเปิดเขตการค้าเสรี  
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในส่วนของการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจเศรษฐกิจดิจิทัล การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และเพ่ือการจัด
การศึกษา อีกทั้งยังมีโครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน ส าหรับภาคใต้  
ในระยะแรกคือพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ส่วนในระยะที่ 2 คือจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งโครงการการก่อสร้างสนามบินเบตง  

ทิศทางของการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 ที่มีกรอบ
แนวคิดภายใน 10 ปีที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก การสร้างโอกาสและ
ความเท่าเทียมทางสังคม การพัฒนามนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งการปฏิรูปภาครัฐ รวมทั้งนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลปัจจุบันที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล 
ให้ เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก  
และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัลโดยตรง 
และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการ ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง รวมไปถึงร่างแผน
แม่บท ICT ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557–2561 ซึ่งได้ก าหนดตามกรอบนโยบาย ICT2020 โดยจัดออกเป็น 8 
กลุ่มคือ โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม ICT ทุนมนุษย์ e-Governance ICT เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจ ICT เพ่ือการพัฒนาสังคม ICT กับสิ่งแวดล้อม และ ICT เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย 
และการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม โดยเฉพาะภาวะขาดแคลน
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีความช านาญพิเศษด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จึงมีความส าคัญ 
ในการสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศไทยในภูมิภาคเขตการค้าเสรีประชาคมอาเซียน  
เขตพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย (IMT-GT) แผนการพัฒนาเขตการศึกษา
พ้ืนที่ พิ เศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษในพ้ื นที่ ชายแดน  
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ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนแผนพัฒนาหลักสูตรและการรับนักศึกษา 
ระยะ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรอบวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรนั้นได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดนและการใช้คอมพิวเตอร์
ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น
สิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง  
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมัยใหม่มีความเร็วสูงพอที่จะใช้สื่อสารแบบสื่อประสมได้และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่าง  
Wi-Max ก็เริ่มมีการทดลองใช้ในหลายประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหน  
ทุกแห่งตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จ าเป็น
จะต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าในผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปใน
รูปแบบที่สอดคลอ้งและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรหมแดน ที่อยู่บนโลกสังคมแห่งดิจิทัล  
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลายในทุกรูปแบบทั้งหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการปรับปรุงกฎหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการ  
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตาม
ลักษณะงานด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม
ส่วนรวม รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ  

นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญจากคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียน  
การจัดระบบให้ค าปรึกษาให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพและการท างาน มีการจัดรายวิชา
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เรียนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการคิดวิ เคราะห์มากกว่าการจ า โดยการปฏิบัติจริงผ่านโครงงานและ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้น มีการบูรณาการในรายวิชากับพันธกิจอ่ืนและหรือร่วมมือกั บ
ชุมชน โดยจัดให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติรายวิชานอกชั้นเรียน จัดให้มีการเรียนแบบสหกิจศึกษา
ส าหรับให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยรองรับตลาดแรงงาน จัดให้มีการท าความตกลงร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  

 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั  
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

องค์กรคุณภาพ และสังคมคุณภาพ นับเป็นพันธกิจในยุคที่ต้องพัฒนาบนสังคมแห่งการสื่อสาร 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทาง 
ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรม พฤติกรรม และค่านิยมทั้งในและต่างประเทศ การปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเน้นการเป็น
ผู้รู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การเข้าใจถึงผลกระทบต่อผู้ รับ
ข้ อมู ล ข่ า วส ารแล ะสั งค ม ภ าย ใต้ วัฒ น ธรรม ไท ย  ภ าย ใต้ ก าร ใช้ เท ค โน โลยี ที่ ทั น ส มั ย  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
ฐานของการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริการวิชาการ การวิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
ระหว่างเครือข่าย รวมถึง การประยุกต์ใช้หรือบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตในท้องถิ่น 
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวทิยาลยั 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสตูรนีท้ี่เปดิสอนโดยคณะ/หลักสตูรอืน่ 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ และกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียน  
การสอน โดยหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด 

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสตูรที่เปดิสอนให้หลักสตูรอืน่ต้องมาเรียน 

 ไม่มี 

13.3 การบรหิารจดัการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ
หมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 2 ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลักสตูร 

1.1 ปรชัญาของหลกัสูตร 

ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม น าภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น  
1.2 ความส าคัญของหลักสตูร  

หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ การช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงก าหนดให้มีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารและประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการณ์ในท้องถิ่นแบบบูรณาการ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งานและพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถเข้าถึง ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม ข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการและการประยุกต์ในงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อประสานงาน การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ การรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1.3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

1.3.3 เพ่ือบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ  
แผนการพฒันา / เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตวับง่ชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 
สกอ. ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  

2. ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่ าง
สม่ าเสมอ 

1. เอ ก ส า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร  
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ 
และการเปลี่ ยนแปลงของ

1. ประเมินหลักสูตร จากผู้ใช้บัณฑิต
และนักศึกษา  

2. ส ารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อ

1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ประเมินความต้องการ
หลักสูตรเทคโนโลยี
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แผนการพฒันา / เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตวับง่ชี ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ

ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ ใช้
บัณฑิตในวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

สารสนเทศ 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ค ว า ม รู้ ท า ง เท ค โน โล ยี
สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง 

5. สนั บสนุนบุ คลากรให้ศึ กษ าต่ อ 
ฝึ กอบ รม  เพื่ อพัฒ นาการเรียน 
การสอน ร่วมประชุมวิชาการ หรือ
น าเสนอผลงานอย่างสม่ าเสมอ  

6. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
ส อ น ใ ห้ บู ร ณ า ก า ร กั บ ง า น 
บริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 

2. รายงานสรุปผลการ
ด า เนิ น ง า น ข อ ง
หลักสูตร 

3. จ าน วน บุ ค ล ากรที่
ได้รับการพัฒนา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจดัการศึกษาในหลักสตูร 

ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3 การเทยีบเคยีงหนว่ยกิตในระบบทวภิาค 

ไม่มี 

 

2. การด าเนนิการหลักสตูร 

 2.1 วนัเวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน  
ภาคเรียนที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ภาคเรียนที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 2.2 คุณสมบตัิของผูเ้ขา้ศกึษา   
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษา ขาดความรู้

ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้านภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพื่อแกไ้ขปญัหา/ข้อจ ากดัของนักศกึษาในข้อ 2.3 

จัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เพ่ือให้เข้าใจ
ระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในสาขาวิชา จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
วิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน และก าหนดให้มีกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสภาพจริงในองค์กร
ต่างๆ ในทุกชั้นปี รวมถึง สนับสนุนให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา 
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ป ี

ระดบัชัน้ป ี
จ านวนนกัศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี (4) ปี      

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 

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

รวมจ านวนนกัศึกษา (คน) 40 80 120 160 160 

จ านวนบณัฑติที่คาดวา่จะส าเรจ็การศกึษา (คน) - - - 40 40 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอยีดรายรบั (หนว่ยบาท) 

รายละเอยีดรายรบั 
งบประมาณทีต่อ้งการ (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 
10,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

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

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ 
2,700 บาทต่อป ี

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

รวมรายรบั (บาท) 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

 

2.6.2 รายละเอยีดรายจา่ย (หนว่ยบาท) 

รายละเอยีดรายจา่ย 
งบประมาณทีต่อ้งการ (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. เงินคงคลังร้อยละ 20  181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 

2. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย  
ร้อยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนนิงานร้อยละ 40  363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม (บาท) 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

จ านวนนกัศกึษา (คน) 40 80 120 160 160 

คา่ใชจ้า่ยตอ่หวันกัศกึษา (บาท) 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

3. หลักสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลักสตูร 

  3.1.1 จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

  
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไมน่้อยกวา่ 30 หนว่ยกติ 

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. หมวดวชิาเฉพาะ ไมน่้อยกวา่ 89 หนว่ยกติ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 

1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  67 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ   11 หน่วยกิต 

(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   29 หน่วยกิต 

(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   18 หน่วยกิต 

(4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   9 หน่วยกิต 

2) วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 
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3.1.3 รายวชิา  
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนี้  
 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไมน่้อยกวา่ 30 หนว่ยกติ 

 1.1 กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร  ไมน่้อยกวา่ 12 หนว่ยกติ 

 1) บงัคบัเรยีน  10 หนว่ยกติ 
 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 

2(1-2-3) 

 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

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

 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

 2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

Melayu for Communication 

2(1-2-3) 

 2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

 *2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

English for Communication 1 

2(1-2-3) 

 *2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 

Thai for Careers 

2(1-2-3) 

    

 หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส .) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 

  

 2) เลือกเรยีน ไมน่้อยกวา่ 2 หนว่ยกติ 

 2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 

 2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 

Development of speaking and reading skills in English 

2(1-2-3) 
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 2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

 2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 

Basic Melayu 

2(1-2-3) 

 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  

Chinese for Communication  
2(1-2-3) 

 2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

 2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  

English for Communication 2 

2(1-2-3) 

    

 1.2 กลุม่วชิามนษุยศาสตร์ ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 

 2100112 วิทยาการแห่งความสุข 

Happiness Study 

2(1-2-3) 

 2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

 2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Information for Life Long Learning 

2(1-2-3) 

 2100118 ความจริงของชีวิต  
Truth of Life 

2(2-0-4) 

 2100119 การพัฒนาตน 

Self Development 
2(2-0-4) 

 2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 

Aesthetics for Life 

2(1-2-3) 

   

 1.3 กลุม่วชิาสังคมศาสตร์ ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 

 2150101 สังคมภิวัตน์ 
Socialization 

2(2-0-4) 

 2150102 การจัดการทางสังคม 

Social Management 
2(2-0-4) 
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 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

Life Skills and Public Conscious Mind 

2(1-2-3) 

 2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  

Skills for Life 

2(1-2-3) 

 2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 

Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

    

 1.4 กลุม่วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 

 4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

 4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

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

 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  

Information Technology in Daily Life  
2(1-2-3) 

 4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

 4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Sports for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

    

 2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมน่้อยกวา่ 89 หนว่ยกติ 

 2.1 กลุม่วชิาแกน  9 หนว่ยกติ 

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

4114101 พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Information Technology   

4114102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Information Technology  
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 2.2 กลุม่วชิาเฉพาะดา้น  ไมน่้อยกวา่ 73 หนว่ยกติ 
 1) วชิาเฉพาะด้านบงัคบั  67 หนว่ยกติ 

 (1) กลุม่ประเดน็องคก์ารและระบบสารสนเทศ  11 หนว่ยกติ 

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

4114103 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ* 3(2-2-5) 
 Management Information Systems  

4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
 System analysis and Design   

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

   
 (2) กลุม่เทคโนโลยเีพื่องานประยกุต์  29 หนว่ยกติ 

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

4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 Internet Service System administration and Maintenance  

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

4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction  

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

4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 
 Computer Project 2  

4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Project Management in Information Technology   

4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล* 3(2-2-5) 
 Digital Economy  

  
 

 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร  
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4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ* 2(1-2-3) 
 Information Quality Management  

4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง  3(2-2-5) 
 Information Systems Security and Risk Management  

4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น* 3(2-2-5) 
 Mobile Technology and Application  

   
 (3) กลุม่เทคโนโลยีและวธิกีารทางซอฟต์แวร์  18 หนว่ยกติ 

4111134 ขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 
 Algorithms  
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Programming  

4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming  

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

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

4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Integration Programming and Technology  

   
 (4) กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ  9 หนว่ยกติ 

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

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

4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) 
 Network Technology  

   

 
 
 

  

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร  
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 2) วชิาเฉพาะด้านเลือก  ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 

4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  3(2-2-5) 
 Wireless Communication Technology  
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
 Software Engineering        
4111356 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence   
4111469 การประมวลผลคลาวด์ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing  

4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Business  
4114313 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Retrieval  

4114314 การจัดการเทคโนโลยีส านักงาน 3(2-2-5) 
 Office Technology Management   

4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Special Topics in Information Technology   

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

4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Management of Strategic Information Technology   

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

4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Technology Entrepreneurship  

   
 2.3 กลุม่วชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพี  ไมน่้อยกวา่ 7 หนว่ยกติ 

4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเตรียมสหกิจศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1(90 ชั่วโมง) 

 
Preparation for Professional Experience and Cooperative 
Education in Information Technology 
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4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(90 ชั่วโมง) 
 Professional Experience in Information Technology 1  

4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(90 ชั่วโมง)  
 Professional Experience in Information Technology 2  

 และ  

4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4(360 ชั่วโมง) 
 Professional Experience in Information Technology 3  

 หรือ  

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

   
 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้  
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3.1.4 แผนการศกึษา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหสัวชิา/รายวชิา 
หนว่ยกติ 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

  4 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ 4111134 ขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 

4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

4114101 พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
4114102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวม 18 หนว่ยกิต 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหสัวชิา/รายวชิา 
หนว่ยกติ 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

4111138 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ   3(3-0-6) 

4111140 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 

4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
เตรียมสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1(90 ชั่วโมง) 
 

รวม 19 หนว่ยกิต 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหสัวชิา/รายวชิา 
หนว่ยกติ 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง    3(2-2-5) 

4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)   

4114103 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

รวม 18 หนว่ยกิต 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหสัวชิา/รายวชิา 
หนว่ยกติ 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ 3(2-2-5) 

4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย 3(2-2-5) 
4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

1(90 ชั่วโมง) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี   3 หน่วยกิต 

รวม 19 หนว่ยกิต 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา 

 
รหสัวชิา/รายวชิา 

หนว่ยกติ 

น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ 4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์  

3(2-2-5) 

4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หนว่ยกิต 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหสัวชิา/รายวชิา 
หนว่ยกติ 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวชิาเฉพาะ 4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

3(2-2-5) 

4111353 สถิติเพ่ือการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

4111355 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) 
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

และการบริหารความเสี่ยง 

3(2-2-5) 

4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

1(90 ชั่วโมง) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี  3 หน่วยกิต 

รวม 17 หนว่ยกิต 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหสัวชิา/รายวชิา 
หนว่ยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ 4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 2(1-2-3) 

4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3) 

4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 12 หนว่ยกิต 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหสัวชิา/รายวชิา 
หนว่ยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวชิาเฉพาะ 4114424 

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3  
หรือ 

4 (360 ชั่วโมง)  

4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(600 ชั่วโมง) 

รวม 
4 - 6 

หนว่ยกติ 
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2.1.5 ค าอธบิายรายวชิา  

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                  ไมน่้อยกวา่ 30 หนว่ยกิต 

1.1 กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร                   ไมน่้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

1) บงัคบัเรยีน 10 หนว่ยกิต  
รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 

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

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ
ใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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

 

2100102 การพฒันาทกัษะการพดูและการเขยีน 2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้น
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 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 ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารและพฒันาการเรยีนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้ งการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะน า
ตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Development of English communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting, 
leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on 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 ภาษามลายเูพือ่การสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  

การใช้ภาษามลายู เพ่ื อการสื่ อสารในชีวิตประจ าวัน  บทสนทนาที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ 
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

 Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in daily 
life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  emphasizing 
on listening and speaking skills  
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2100108 ภาษามลายเูพือ่การสื่อสารและพัฒนาการเรยีนรู ้ 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning Development  

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง  
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  

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

 

2100115 ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

 Practice of listening, speaking, reading, and writing English for daily 
communication; focusing on basic vocabulary and expression used in 
various situations which relate to the practice and the career field; 
customs and tradition of the English speaking countries including 
appropriate social etiquette 
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
 Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ การงานและการใช้
ชีวิตประจ 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 presentation; 
providing knowledge , analyzing opinion and suggestion through the 
process of academic research to be used in various situations for the 
sake of benefit in performing duty and everyday use 

 

2) เลือกเรยีน                                       ไมน่้อยกว่า 2 หนว่ยกติ  
รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 

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

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการ
เขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรือ
อ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการ
เขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

Principles of reading and writing Thai words; factors which affect mis-
reading and incorrect writing; collecting, analyzing and comparing the 
words that are usually incorrectly read and written; discussing and 
summarizing the ways to solve the mentioned problem; promoting how 
to read and write Thai words correctly 
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2100105 การพฒันาทกัษะการพดูและการอา่นภาษาองักฤษ  2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading skills in English  

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

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

 

2100106 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาการอา่นและการเขยีน 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

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

 

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

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 ภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร   2(1-2-3) 
 Chinese for Communication    

การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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

 

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

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้

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

 

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

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

 Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations of related careers; skills of thinking, 
analyzing problems, making a decision in daily life and conducting a task 

 
 
 
 
 



   30 

 

1.2 กลุม่วชิามนษุยศาสตร ์                         ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
2100112 วทิยาการแหง่ความสขุ  2(1-2-3) 

 Happiness Study 

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การน า
หลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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

 

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

ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ 
การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ 
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 The study of the philosophy of beauty, nature and art, the 
paradigmatic perspective, the perception of beauty through picture, 
sounds, movements, and artistic experiences. The local and international 
artistic patterns both on ideas, techniques and methods in creating and 
applying to real life situation are also studied 
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2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชวีติ  2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

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

 

2100118 ความจริงของชวีติ 2(2-0-4) 
 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้ โลกทัศน์แบบต่างๆ  
การวิเคราะห์ ขอดีและขอเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่าง เพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกตอง ดีงาม เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ อันน าไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

 The meaning of life and living in today society with science and 
information technology are studied. The truth and religious precepts are 
applied for problem solving, intellectual development, life and society. 
Moral and ethic development based on religious precepts peaceful life 
and society, learning different worldviews, analysis of the advantages and 
disadvantages of the world outlook in order to know the truth and the 
meaning of life are included. However, the right meaning of life for a 
perfect human being leading to peaceful life and society are also 
included 
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2100119 การพฒันาตน  2(2-0-4) 
 Self Development 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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

 

2100120 สนุทรยีภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 Meanings of overall thought aesthetics and behavioral aesthetics. 
Classification of the differences in science of beauty. Importance of 
perception in sight, hearing and movement towards visual arts, arts, 
music arts and performance through the perception process of value, 
recognition, familiarity that will lead to appreciation and to also obtain 
experiences of aesthetic appreciation 
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1.3 กลุม่วชิาสังคมศาสตร ์                          ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
2150101 สงัคมภวิตัน ์ 2(2-0-4) 

 Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

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

 

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

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

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

 

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

ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
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 Meaning and importance of life skills including the important 
elements of life skill, thinking skill, decision making, creative thinking, 
positive thinking, thinking analysis and emotional intelligence. The 
development of human relationship skills, communication, self-
management skills and tension management. These are also including 
self awareness of service mind and service minded building which will 
lead to the peaceful ways of living for human beings 
 

2150108 ทักษะในการด าเนนิชวีติ    2(1-2-3) 
 Skills for Life 

ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อ่ืน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผ่อน
คลายความตึงเครียด 

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

 

2150109 ชวีติและวฒันธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social Identity, local culture and Thai culture, The importance of 
interpersonal relation, nature of human, Psychological process, making 
public conscious mind for building the relationship between person and 
community. Self development for the advance in life and working. 
Applying the principles into everyday life and occupation 
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1.4 กลุม่วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ไมน่้อยกวา่ 

 

6 หนว่ยกติ 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณติศาสตร์ในชวีติประจ าวนั 2(1-2-3) 

 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย 
การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

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

 

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

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

 

4100103 เทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจ าวนั  2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily life  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

The basic knowledge of computer, information technology, 
computer applying in daily life, knowledge applying, law and ethics for 
using information system, and the security of information system 

 
 
 
 



   36 

 

4100108 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานใน 
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี 
บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา 

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

 

4100109 การกฬีาเพื่อพฒันาคณุภาพชวีติ 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

 Rules, regulations, manners, formats and how to set the various 
kinds of games. Principles and how to choose the sport games 
appropriately with the latency of the person. Practicing the games for 
gaining most benefits to the body, emotion, and society. Injury 
prevention from the sport games and basic first aid. Use the skills of 
sport, developing the quality of life with playing sports and traditional 
games, and developing the personality and promoting the leadership 
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2) หมวดวชิาเฉพาะ                                      ไม่นอ้ยกว่า  89 หนว่ยกิต 

2.1 กลุม่วชิาแกน 9 หนว่ยกติ 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
4111353 สถิตเิพือ่การวจิยัดา้นคอมพวิเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Statistics for Research in Computer   

 ระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณนา ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การทดสอบสมมติฐาน การ
ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการใช้
โปรแกรมส 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 

 

4114101 พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Information Technology   

 ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ  
การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ 
ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและประเภท
ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ การแบ่งหมวดหมู่ 
ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
การประยุกต์ใช้งาน การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ อ่ืนในสังคมออนไลน์ 
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 History of information technology, type of data and information, 
data and information processing, information technology and its related 
disciplines, ethic and social issues in information technology. The 
meaning and types of social network, evolution of social network, 
categories and benefits of social network, select and use appropriate 
tools and techniques to application, knowledge sharing and exchange in 
social network with integrity and ethics 
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4114102 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Information Technology  

 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจ านวนจริง เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน และพีชคณิตบูลีน 

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

 

2.2 กลุม่วชิาเฉพาะดา้น                            ไมน่้อยกวา่ 73 หนว่ยกิต 

1) วชิาเฉพาะด้านบงัคบั 67 หนว่ยกิต 

(1) กลุม่ประเดน็องคก์ารและระบบสารสนเทศ 11 หนว่ยกิต 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
4111139 ประเด็นทางสงัคมและวชิาชพี 3(3-0-6) 
 Social and Professional Issues  

 ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์  
ประเด็นทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากลด้านอาชญากรรมจากการใช้
เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยง ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม 
องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
และแก้ไขประเด็นสังคม เครื่องมือวิเคราะห์ 

 Context of multiple society and history of information technology, 
social and cultural impact of information technology and online social, 
national and international laws regarding crimes due to wrong using 
technologies and intellectual property, risks, professional and ethical 
issues, professional organizations, ways of applying information 
technology to develop and address issues in society, analytical tools 
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4114103 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) 
 Management Information Systems  

 แนวความคิดและพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ รูปแบบและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่ง 
ผลกระทบต่อสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคมระบบการผลิต ระบบการเงิน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คุณสมบัติ
ของสารสนเทศและฝึกทดลองใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ 

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

 

4114205 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
 System analysis and Design   

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

 System component, system development life cycle, system 
feasibility study, system analysis, analysis methodologies and tools, 
system design, data flow diagram and entity relationship diagram, user 
interface and design, object oriented analysis and database structure 
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4114418 สมัมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(1-2-3) 
 Seminar in Information Technology   

 สัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริง 

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

 
 (2) กลุม่เทคโนโลยเีพื่องานประยกุต์ 29 หนว่ยกิต 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
4111138 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
 Database Systems 

 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ ระบบ
ฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วย
วิธีแผนภาพอีอาร์และวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับชั้น แบบ
เครือข่าย 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 

 

4111260 การบรหิารและการบ ารุงรกัษาระบบการใหบ้ริการอนิเทอรเ์น็ต 3(2-2-5) 
 Internet Service System administration and Maintenance  

 องค์ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต  โครงสร้างเว็บและสถาปัตยกรรม
อิน เทอร์ เน็ ต   การท างานของแม่ข่ ายประเภทต่ าง  ๆ  การติดตั้ งและใช้ งาน
ระบบปฏิบัติการ การติดตั้งและปรับแต่งการให้บริการเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับดูแลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ในเครือข่าย การให้บริการและบทบาทเครื่องแม่
ข่าย ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ  การให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น การ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

 Internet service components, web organization and internet 
architecture, operation of relevant servers, installation and use of 



   41 

 

operating systems, installation and configuration of servers for Internet 
services, necessary application software for administrators and networked 
applications, services and roles of servers, administrative operation and 
maintenance such as configuration, problem solving based on any 
situations 

 

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

 ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของข้อมูล
สื่อประสม ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิตข้อมูลสื่อประสม การประมวลผล
ข้อมูลสื่อประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม รูปแบบไฟล์สื่อประสม อุปกรณ์จัดเก็บ 
การน าเสนอข้อมูลสื่อประสมและการประยุกต์ 

 Hardware and software components of multimedia, types of 
multimedia data, colour theory, multimedia data acquisition and 
production, processing of multimedia data, multimedia data 
transmissions, multimedia file formats, storage devices, presentation of 
multimedia data and applications 

 

4111354 การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์ับคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction  

 หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ 
สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
แนวทาง การประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้
งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์  ส่วน
สนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ การฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

 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  
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effective user interfaces, standards of usability, technologies of 
equipment and systems associated with human’s usage, supports for 
disable, practical training and testing, and user interface design between 
devices and software 

 

4111357 โครงงานคอมพวิเตอร ์1 1(0-3-0) 
 Computer Project 1  

 ศึกษาค้นคว้าปัญหาในด้านคอมพิวเตอร์ อ่านและสังเคราะห์เนื้อหาและเครื่องมือ
ที่เก่ียวข้อง ท าการวิเคราะห์และออกแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ 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 

 

4111458 โครงงานคอมพวิเตอร ์2 2(0-6-0) 
 Computer Project 2 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 

Pre-requisite : 4111357 Computer Project 1 

 พัฒนางานตามโครงงานที่ได้รับการอนุมัติในโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ท า
การติดตั้ง ทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพของงาน ท าการเขียนรายงานและ
น าเสนอโครงงานที่สมบรูณ์ 

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

 

4114207 การบรหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Project Management in Information Technology   

 แนวคิดเกี่ ยวกับการบริหารโครงการ กระบวนการการบริหารโครงการ  
การวางแผนและด าเนินการ การควบคุมและการสิ้นสุดโครงการ โดยเน้นความส าคัญใน
การบรรลุผลงานตามก าหนดเวลาและงบประมาณที่ได้รับ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การบริหารโครงการ การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการจัดตารางเวลา 
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การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ฝึกทักษะการน าแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้
ด้วยการท าโครงการเป็นกลุ่ม 

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

 

4114310 เศรษฐกจิดจิิทลั 3(2-2-5) 
 Digital Economy  

 ลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัล เครือข่ายธุรกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
อินเทอร์เน็ต ธุรกิจจ าลอง การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของเครือข่าย การสร้าง
ข้อได้ เปรียบคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และอินทราเน็ต แบบจ าลองทางธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ต ยุทธวิธีการได้เปรียบคู่แข่งในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

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

 

4114311 การจดัการคณุภาพสารสนเทศ 2(1-2-3) 
 Information Quality Management  

 หลักการและแนวคิดด้านการจัดการคุณภาพสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 
การประเมินและปัญ หาในระบบสารสน เทศองค์ กร การวัด  การวิ เคราะห์ 
กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและ
กลยุทธ์การจัดการ 

 Principles and concepts of information quality management and 
information system, assessment and problem in information systems 
organizations, analyze and development process to improve data quality, 
quality of information on policies and management strategies 
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4114316 ความมัน่คงปลอดภยัในระบบสารสนเทศและการบรหิาร 
ความเสีย่ง  

3(2-2-5) 

 Information Systems Security and Risk Management  

 แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร์บทบาทและผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

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

 

4114419 โมบายเทคโนโลยแีละแอพพลเิคชัน่ 3(2-2-5) 
 Mobile Technology and Application  

 เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสาร ภาษา
และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา การสร้างระบบฐานข้อมูล การออกแบบ และ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ือประยุกต์งานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 

(3) กลุม่เทคโนโลยีและวธิกีารทางซอฟต์แวร์ 18 หนว่ยกิต 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
4111134 ขั้นตอนวธิ ี 3(2-2-5) 

 Algorithms  
 หลักการของขั้นตอนวิธี พ้ืนฐานของภาวะการค านวณ การวิเคราะห์ปัญหา การ

เขียนผังงานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธีในการค้นหาและ
เรียงล าดับ ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
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 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 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Programming   

 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม พ้ืนฐานขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูลอาร์เรย์ 
พอยท์เตอร์ ไวยกรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การควบคุมตามเงื่อนไข การเขียน
โปรแกรมแบบการเวียนเกิด การทดสอบ การค้นหาข้อผิดพลาด 

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

 

4111244 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming 

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

 ความรู้พ้ืนฐาน แนวคิด โครงสร้างโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุ
และคลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ เช่น การสืบทอด แถวล าดับ การน าเอา
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต     
การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ หลักการความปลอดภัยข้อมูล การ
เขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัย 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 
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4111263 การออกแบบและพฒันางานบนเวบ็  3(2-2-5) 
 Web Design and Development   

 แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนางานบนเว็บ โดยใช้ภาษาหรือ
ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือของ
ซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ หลักการอัพโหลด และสามารถ
น 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 

 

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

 หลักการพ้ืนฐานการท าเหมืองข้อมูล การใช้ครื่องมือเรียนรู้ และสถิติส าหรับการ
ท าเหมืองข้อมูล การแสดงความรู้จากการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ 
ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การตรวจสอบการเรียนรู้จากข้อมูล การตัดสินใจแบบต้นไม้ 
การแยกข้อมูล ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล การท าเหมือง
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 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 

 

4114309 การบรูณาการการเขยีนโปรแกรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Integration Programming and Technology  

 การสื่อสารระหว่างระบบสารสนเทศ มาตรฐานการแปลงข้อมูล การบูรณาการการ
เข้ ารหัส  มาตรการความมั่ นคงของซอฟท์แวร์  เทคโนโลยีของภาษาสคริปท์  
การบูรณาการภาษาสคริปต์และภาษาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือสนับสนุนการจัดการและ
การบริหารองค์กร 
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 Intersystem communications, data mapping and exchange, 
integrative coding, software security practices, scripting technologies, 
integrating existing components: scripting and application programming to 
support organization management 

 

(4) กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ 9 หนว่ยกติ 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
4111135 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Computer Architecture   

 ตรรกทางดิจิตัล ลักษณะตัวแทนข้อมูล โครงสร้างระดับแอสเซมบลี หลักการ
ท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจ า การจัดล าดับชั้นของหน่วยความจ า หน่วยความจ า
แคช หน่วยความจ าเสมือน การประสานการท างานระหว่างหน่วย บัส อินพุตและ
เอาต์พุต หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยควบคุม สถาปัตยกรรมของมัลติโปรเซสเซอร์
และข้อคิดด้านสมรรถนะ 

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

 

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

 ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทหน้าที่ หลักการท างานและส่วนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การท างานแบบโปรแกรมเดียวและหลายโปรแกรม การจัดล าดับเวลา
งานและการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการหน่วยประมวลผล หน่วยความจ า แฟ้มข้อมูลและ
อุปกรณ์ 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 
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4114206 เทคโนโลยเีครอืขา่ย  3(2-2-5) 
 Network Technology  

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร์ ตัวแบบ OSI 
การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัส การสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิทัล เราท์ติ้ง
และ สวิตชิง เครือข่ายระยะใกล้และเครือข่ายระยะไกล โปรโตคอล เครือข่ายบริการ
สื่อสารร่วมระบบดิจิทัล ระบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ เฟรมรีเรย์และเซลรีเรย์ 
เครือข่ายเคลื่อนที่ และเทคโนโลยีในอนาคต 

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

 

2) วชิาเฉพาะด้านเลือก                      ไมน่้อยกวา่ 6 หนว่ยกติ 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
4111247 เทคโนโลยกีารสือ่สารไรส้าย  3(2-2-5) 
 Wireless Communication Technology  

 หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารไร้สาย ความถี่และช่วงความถี่  คุณลักษณะของ
ช่องสัญญาณ สายอากาศและการส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ การเข้าใช้ช่องสัญญาณ 
ระบบเซลลูลาร์ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สายแบบอุปกรณ์ต่อ
อุปกรณ์ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โปรโตคอล ความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 Principle of wireless communication, frequency and frequency band, 
characteristics of channels, antennas and propagation, channel access; 
cellular system, wireless local area network (WLAN), wireless mobile ad 
hoc network (WMANET), wireless sensor network (WSN); security, 
standard, relevant tools and devices 
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4111249 วศิวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering  

 สาระส าคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ ข้อก าหนด
คุณลักษณะความต้องการ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ การใช้ช่องทางการเชื่อมต่อ (Application Programing Interfaces : APIs) 
การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์  การใช้เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรม
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 

 

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

 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  ศึกษาปัญหาพ้ืนฐาน วิธีการ
แก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่าง ๆ ความรู้พ้ืนฐานการใช้เหตุผล การค้นหา
ค าตอบและการวางแผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การค้นหาขั้นต้น การแทนความรู้ในการ
แก้ปัญหา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การปฏิบัติ การเกี่ยวกับการใช้
ภาษาธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุมหุ่นยนต์ 

 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 
 

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

 ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ การประยุกต์และบริการบนคลาวด์ 
ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ต่อธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานของ
คลาวด์ การประมวลผลแบบคลาวด์ หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการ
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บริหารจัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ทั้งในมุมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
ความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์งานคลาวด์ 

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

 

4114312 ธรุกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Business 

 ภาพรวมของเทคนิคและประเด็นในการออกแบบ การสร้างและการจ าลองระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณา
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์จัดการลูกค้าสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบ 
แพลตฟอร์มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การช าระเงินและความ
ปลอดภัย การบูรณาการระบบ และเทคนิคธุรกิจเคลื่อนที่ 

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

 

4114313 การค้นคนืสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Information Retrieval 
 หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืน

สารสนเทศ ขั้นตอนการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ 
การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 

 Principles and concepts of information retrieval, components of 
information retrieval, steps of information retrieval, information search 
strategies and techniques, evaluation of information search results 
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4114314 การจดัการเทคโนโลยสี านักงาน  3(2-2-5) 
 Office Technology Management 
 แนวคิดเกี่ยวกับส านักงาน เทคโนโลยีส านักงาน การบริหารส านักงาน องค์กร

สมัยใหม่ การจัดการส านักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส านักงาน และแนวโน้มการปรับปรุงระบบการจัดการส านักงาน 

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

 

4114315 หวัข้อพเิศษเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Special Topics in Information Technology  

 ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาการ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือการบริหารจัดการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคนิคและอุปกรณ์ใหม่ ๆ 

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

4114420 เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Economics of Information Technology  

 หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี ตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมินการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
การพัฒนาก าลังคนและการจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ประสิทธิภาพในการ
ผลิต โครงสร้างภาษี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่
สังคมสารสนเทศ 

 Principles of economics, theories related to process of innovative 
and technological change and competition in information technology 
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market, evaluating investments information technology, impact of 
development and change, information technology development, 
economy and industry manpower development and employment. 
business growth production efficiency, tax structure, technology transfer, 
research and development, adapting to information society 

 

4114421 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเชงิกลยทุธ์ 3(2-2-5) 
 Management of Strategic Information Technology  
 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิ งกลยุท ธ์  ระดั บ และป ระเภ ทของกลยุ ท ธ์  ก ระบวน การจั ดการกลยุ ท ธ์  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน และการวางแผนกลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 

4114422 การวางแผนทรัพยากรวสิาหกจิ 3(2-2-5) 
 Enterprise Resource Planning 

 ความหมายและความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP) ที่มีต่อ
ธุรกิจ องค์ประกอบของระบบ ERP ได้แก่ ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต 
ระบบการควบคุมการจัดจ าหน่าย ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบต้นทุนการผลิต 
ระบบทางบัญชีและการเงิน และระบบงานอ่ืนๆ โครงสร้างของระบบ ERP ได้แก่ 
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลรวม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการพัฒนา
และการปรับเปลี่ยน การออกแบบระบบ ERP การน าระบบ ERP มาใช้ในองค์การ และ
การบ ารุงรักษาระบบ ERP 
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 Definition and importance of enterprise resource planning (ERP) for 
business, ERP components: production planning and control system, 
distributed control system, inventory control system, manufacturing cost 
system, accounting and financing system, etc. with emphasis on practical 
work in principles and theories, applied, ERP structures: software, 
business application software, integrated database, system administration 
utility, development and customization, ERP design, implementation, and  
maintenance 

 

4114423 ผูป้ระกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Technology Entrepreneurship  

 กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การประสบความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธ์ส าหรับก่อตั้ง
และพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ๆ 
การลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น  การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การเป็น
ผู้ประกอบการในหน่วยงาน การตลาดส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

 Process to start as entrepreneur and successfulness of 
entrepreneurs, evaluation and realization of potential of business 
strategy for establishment and development of entrepreneurial business 
ventures; in this course, learning about the different new forms of 
investment, investment in small, medium, and larger enterprises 
technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation and 
technology; diffusion of innovation and technology, business feasibility 
study for innovation and technology 
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2.3 กลุม่วชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพี          ไมน่อ้ยกวา่  7 หนว่ยกติ 

รหสัวชิา ชื่อวชิาและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-อ) 
4114104 การเตรียมฝึกประสบการณว์ชิาชีพและการเตรยีมสหกจิศกึษา

ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1(90 ชัว่โมง) 

 Preparation for Professional Experience and  
Cooperative Education in Information Technology 

 

 จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษาในทักษะด้านการเรียนรู้  ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะการท างาน  
การตัดสินใจ การประเมินตนเอง การก าหนดเป้าหมาย และการพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Activities to prepare students in prior professional experiences and 
cooperative education, including learning skill, professional skill skills: 
self-assessment, decision, targeting, and improving characteristics for 
information technology professionals 

 

4114208 การฝกึประสบการณว์ชิาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1(90 ชัว่โมง) 
 Professional Experience in Information Technology 1 

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

 ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่อน าความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์งานขั้นต้น 

 Professional experience in information technology in government 
agencies or private organizations, to apply abilities and knowledge 
studied from regular basic curriculum 
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4114317 การฝกึประสบการณว์ชิาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1(90 ชัว่โมง) 
 Professional Experience in Information Technology 2 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Pre-requisite : 4114208 Professional Experience in Information Technology 1 

 ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่อน าความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งาน 

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

 

4114424 การฝกึประสบการณว์ชิาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 4(360 ชัว่โมง) 
 Professional Experience in Information Technology 3 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Pre-requisite : 4114317 Professional Experience in Information Technology 2 

 ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่อน าความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4114425 สหกจิศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 6(600 ชัว่โมง) 
 Cooperative Education in Information Technology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Pre-requisite : 4114317 Professional Experience in Information Technology 2 

 ฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานของ
สถานประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งต้อง
เป็นงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้
จากการศึกษาตลอดหลักสูตร เพ่ีอปฏิบัติงานและแก้ปัญหาขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตลอดการฝึกงานนักศึกษาต้องท าบันทึกการท างานประจ าวัน 
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 Cooperative education operation in information technology in 
government agency or private organization at least 16 weeks. The 
students take full responsibility and work as employee in organization. 
They must have specific jobs related to computer science and must 
apply abilities and knowledge studied throughout the course in order to 
operate and address problems effectively, the students are required to 
record their daily work 
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3.2 ชื่อสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่ และคณุวฒุขิองอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ชือ่ นามสกลุ 
ต าแหนง่ทางวชิาการ  

เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา 
 

สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ภาระการสอน  

(ชัว่โมง/สปัดาห/์ภาคการศกึษา) 
มหาวทิยาลยั ป ี 2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางพิมลพรรณ ลลีาภัทรพันธุ ์
อาจารย์ 
3-3303-00335-86-7 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2548 
 

2534 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวอจัฉราพร ยกขนุ  
อาจารย์  
3-9301-00738-83-1 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

บธ.บ (คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2548 
 

2544 

15 15 15 15 15 

3. นายซอและ เกปัน 
อาจารย์ 
3-9103-00026-09-5 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2556 
 

2540 

12 12 12 12 12 

4. นายธนากร ปามทุา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-3407-00232-55-1 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาลัยครูเพชรบุร ี

2558 
2542 
2535 

12 12 12 12 12 

5. นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ 
อาจารย์ 
1-9599-00030-15-0 

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

 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2558 
2552 

 
2550 

15 15 15 15 15 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
ชือ่-สกลุ 

ต าแหนง่ทางวชิาการ 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

คณุวฒุ/ิสาขาวชิา สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 
ป ี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
 (ชัว่โมง/สปัดาห/์ภาคการศกึษา) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางพิมลพรรณ ลลีาภัทรพันธุ ์
อาจารย์ 
3-3303-00335-86-7 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

2548 
 

2534 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวอจัฉราพร ยกขนุ  
อาจารย์  
3-9301-00738-83-1 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

บธ.บ (คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2548 
 

2544 

15 15 15 15 15 

3. นายซอและ เกปัน 
อาจารย์ 
3-9103-00026-09-5 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2556 
 

2540 

12 12 12 12 12 

4. นายธนากร ปามทุา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-3407-00232-55-1 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาลัยครูเพชรบุร ี
 
 

2558 
2542 
2535 

12 12 12 12 12 
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ชือ่-สกลุ 
ต าแหนง่ทางวชิาการ 

เลขประจ าตวับตัรประชาชน 
คณุวฒุ/ิสาขาวชิา สถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา 

ป ี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
 (ชัว่โมง/สปัดาห/์ภาคการศกึษา) 
2560 2561 2562 2563 2564 

5. นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ 
อาจารย์ 
1-9599-00030-15-0 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2558 
2552 

 
2550 

15 15 15 15 15 

  

 3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
  ไม่มี 
 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัการฝกึภาคสนาม (การฝึกประสบการณว์ชิาชพีหรือสหกจิศึกษา)  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือน าความรู้ความสามารถรวบยอด  
จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเลือกตามแผนการสอน โดยก่อนออก 
ฝึกประสบการณ์หรือออกฝึกสหกิจศึกษา ได้มีการเตรียมนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสังคมทั้งใน
รูปแบบกิจกรรมและการแนะน าในชั้นเรียน มีการนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย 

การฝึกสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
ฝึกแบบสหกิจศึกษา โดยแก้ปัญหาในองค์กรตามที่มอบหมาย งานวิจัยหรือโครงงานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ เสมือนเป็นบุคลากรประจ าของสถานประกอบการโดยอาศัยหลักวิชาที่ เรียนมา  
และมีการนิเทศ ติดตามผลโดยอาจารย์นิเทศท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.1. มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได ้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
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4.2. ชว่งเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 จัดตารางสอน 90 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 จัดตารางสอน 90 ชั่วโมง ใน 1 ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั (วจิยัเฉพาะทาง) 
การท าโครงงาน หรือ งานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ในสาขาคอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์ปรึกษา อย่างน้อย 1 คน
ต่อ 1 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการศึกษาเอกสารอ้างอิง เขียนเค้าโครงวิจัย ก าหนดขอบเขต วางแผน
และพัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ใช้งาน และประเมินผลอย่างเป็นระบบ จัดท ารายงานโครงงาน หรือ
งานวิจัย เป็นรูปเล่มส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึง การมีทักษะประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิชาการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

 

5.1 ค าอธิบายย่อ 

โครงงาน หรืองานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน หรืองานวิจัย รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการท า
โครงงาน หรืองานวิจัย มีการก าหนดขอบเขต วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงงาน หรือ
งานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และส าเร็จผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ ทักษะในแก้ปัญหา มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีจรรยาบรรณในการท าโครงงาน หรืองานวิจัยที่สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 

 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4  
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวน 3 หน่วย กิต แยกเป็น 2 รายวิชา คือ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 จ านวน  
1(0-3-0) หน่วยกิต และ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน 2(0-6-0) หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

5.5.1  ก าหนดวันและเวลาให้ค าปรึกษาในเวลาเรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
และวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

5.5.2 เตรียมหลักฐานการให้ค าปรึกษาทั่วไป เช่น มีแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าให้
ค าปรึกษา 

5.5.3  มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ศึกษาในส านักวิทยบริการอย่างเพียงพอ 

5.5.4 มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน หรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซต์ และตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.5.5  มีเครื่องมือคอมพิวเตอร์และเครื่องมือทางเครือข่ายส าหรับการเรียนการสอนและ
ท าโครงงาน หรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรรมการประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์
ในสาขาคอมพิวเตอร์ จะประสานงานกับหน่วยงานอื่น  
 

5.6 กระบวนการประเมนิผล 

พิจารณาจากความส าเร็จในโครงงาน หรื องานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ความสม่ าเสมอ และจรรยาบรรณในการท าโครงงาน หรือการท าวิจัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการสอบโดยน าเสนอผลที่ได้จากการโครงงาน หรืองานวิจัย  
ในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โดยแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ 
ในสาขาคอมพิวเตอร์เป็นคณะกรรมการสอบโครงงาน หรืองานวิจัย  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพฒันาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1  คุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา กลยทุธ์การประเมนิผล 

1. มีทักษะการใช้ภาษา
มลายู 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
บังคับเรียน 2 รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรเน้นด้าน
การจัดการและการ
ประยุกต์ใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สามารถรองรับงาน
ในระดับสากลและ
ท้องถิ่น ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน  

 

3. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
บังคับเรียน 1 รายวิชา และจัด
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ของหลักสูตร ทั้งกลุ่มวิชาบังคับ
และกลุ่มวิชาเลือก เพ่ือสนับสนุน
การจัดการและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัด
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปีละ 1 กิจกรรม 
กิจกรรมส าคัญได้แก่ การศึกษาดู
งานนอกสถานที่ในรายวิชาหรือ
การศึกษางานด้านคอมพิวเตอร์
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้ง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมเติม
ทักษะการเข้าสู่สังคมงาน  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการ

เข้าร่วมกิจกรรม 
 

3. มีจิตอาสา  1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มท า
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต
อาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรมตลอด
หลักสูตร 

1. น าเสนอกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการมาในสื่อ
ต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือ
เว็บไซต์ เป็นต้น 
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2.  การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น 

2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

2.1.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ

ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย
ในการเรียน ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ 
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมี 
จิตอาสา และมีจิตส านึก
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน 
ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบของ มหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน 
และสังคม เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ 

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interactive 
action learning) 

4) การใช้กรณีศึกษา  
(Case study) 

5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการ
มีจิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม
เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 
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2.1.2 ความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

2) การแสดงออกถึง
ความสามารถใน 
การบูรณาการความรู้ 
และการประยุกต์ความรู้ 

3) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
บูรณาการความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้งการบรรยาย
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า 
กรณีศึกษา ตลอดจนน าเสนอ
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุม
การประเมินด้านความรู้ ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

ปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้นคว้า  

4) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน  

 

 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) สามารถใช้ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิงบูรณาการ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและ
กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดย
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
เช่น การอภิปรายกลุ่ม การท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การ
จัดท าโครงการ การใช้เกมส์ 
เป็นต้น  
 

การประเมิน เป็นการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด 
และการแก้ไขปัญหา เช่น 

1) การสอบวัดความสามารถ
การคิดและแก้ไขปัญหา 
ตามกรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหา การศึกษา 
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น 
รายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์ กรณีศึกษา 
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ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

การศึกษาอิสระ รายงาน
ผลการอภิปรายกลุ่ม การ
ประชุมปรึกษา ปัญหา 
และการสัมมนา 

 

2.1.4 ทักษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกกลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ
ต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล 
และสังคม ดังนั้นอาจารย์
ผู้สอนต้องจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีการท างานเป็นทีม 
เพ่ือส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีความ
รับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

1) การประเมินความสามารถ
ในการท างานร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ 

2) การประเมินผู้เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น าและผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

3) ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา  

 

 
 
 
 
 
 



   65 

 

2.1.5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลข แปรผล
และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม และใช้เป็น
พ้ืนฐานการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 

4) แสดงออกถึงการมีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
แสวงหาความรู้  

1) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด 
การฟัง และการเขียนใน
กลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

3) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศและฝึก
ทักษะการน าเสนอ
ข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้ฟัง และเนื้อหาที่น าเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด 
การเขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง
จากแบบทดสอบที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การ
ท ารายงานกรณี และการ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ   
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2.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น   
2.2.1 ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็น
ทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล 
องค์กรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายท่ี
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบัน และสังคม เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการท้ังประเด็น
วิกฤตของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3) สอดแทรกเรื่องการเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
และตระหนักถึงผลกระทบ
ของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคมใน
การสอนทุกรายวิชา 

 

1) ประเมินจากการตรงเวลา 
การแต่งกายของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน  การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2) ประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

3) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษา 
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2.2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

3) ความสามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรง
ตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ 

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนา
ความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของ

1) ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ  
เน้นหลักการทางทฤษฎี 
และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชา
นั้น ๆ   

2) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงาน 

3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากร 

 

1) การสอบกลางภาคการศึกษา
และปลายภาคศึกษา 

2) ประเมินจากรายงาน ชิ้นงาน 
และ/หรือ การน าเสนอใน
ชั้นเรียน 

3) ประเมินจากรายวิชาฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ 

4) ประเมินจากการท ากิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
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ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

7) มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
ได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา กับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2.3  ดา้นทกัษะทางปญัญา 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ  

2) สามารถสืบค้น ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ  

4) สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทาง
สังคม 

2) การประเมิน หรือท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) การเข้าร่วมกิจกรรม อบรม 
หรือปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

1) ประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 

2) ประเมินจากผลแนวคิดของ
การแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา 

3) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการที่
สัมพันธ์กับทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 
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2.2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศกับ
กลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่
การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์
มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานกลุ่ม 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  
ผู้เรียนกับผู้สอน  และ
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีการท างานเป็น
กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีความ
รับผิดชอบ  มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

1) ประเมินความสามารถใน
การท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
กลุ่มงาน หรือสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

2) ประเมินจากผู้เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม ใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

3) ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธ์การสอน กลยทุธ์การประเมนิผล 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

3) สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

 

1) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด 
การฟัง และการเขียนใน
กลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

3) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ความสามารถในการ
สืบค้นบทความทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
น่าสนใจ  ท าความเข้าใจ 
และน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด  
การเขียน 

2) ประเมินจากเทคนิค 
การน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี  
การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ หรือสถิติที่
เกี่ยวข้อง 

3) ประเมินจากรายงานและ
การน าเสนอในชั้นเรียน 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
3.1  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา  

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมายดังนี้ 
3.1.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม 
2) การแสดงออกในการมีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตส านึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการและการประยุกต์ความรู้ 
3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.1.3 ทักษะทางปญัญา 

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.1.5 ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผล และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

เพ่ือการแสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 
 

3. ดา้นทกัษะ
ทางปญัญา 

 
 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การสือ่สาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

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  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู ้ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขยีน ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน  ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ 

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (ตอ่) 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 
 

3. ดา้น
ทกัษะทาง

ปญัญา 
 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

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 
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 
2100118  ความจริงของชีวิต     ●  ○  ● ○ ● ○ ○ ●    ● ○ 
2100119  การพัฒนาตน    ●  ○  ● ○  ● ○ ○ ●    ● ○ 
2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต   ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 
2150101  สังคมภิวัตน ์ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
2150102  การจัดการทางสังคม ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต   ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง  
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (ตอ่) 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 
 

3. ดา้น
ทกัษะทาง

ปญัญา 
 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

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 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 
4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● 

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง  
  



   75 

 

3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

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

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและ
สังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
3.2.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

3) ความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการน าไปประยุกต ์

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
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3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 

3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2.5 ด้านทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์

หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง

เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ 
 

 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 

3. ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

การสือ่สารฯ  
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 

4111353 สถิติเพื่อการวิจยัด้าน
คอมพิวเตอร์  

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

4114101 พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

4114102 คณิตศาสตร์ส าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

4111139 ประเด็นทางสังคมและ
วิชาชีพ 

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

4114103 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

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

4114205 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ  

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

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 

3. ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

การสือ่สารฯ  
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 

4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

4111138 ระบบฐานข้อมลู ○ ● ●  ○  ○ ● ● ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ● ○ ●  ○ ● ○ ○ ○ 
4111260 การบริหารและการ

บ ารุงรักษาระบบการ
ให้บริการอินเทอรเ์น็ต 

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

4111262 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● 
4111354 การปฏสิัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับคอมพิวเตอร ์
● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● 

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ●  ●  ● ● ○ ● ● 
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ●  ●  ● ● ○ ● ● 
4114207 การบริหารโครงการ

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

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 

3. ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

การสือ่สารฯ  
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 

4114310 เศรษฐกิจดิจิทลั ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 
4114311 การจัดการคุณภาพ

สารสนเทศ 
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○  ●   ● ● ●  ○ ○  ○  ○  ● ○  

4114316 ความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบสารสนเทศและการ
บริหารความเสี่ยง  

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

4114419 โมบายเทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่น 

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

4111134 ขั้นตอนวิธ ี ● ● ○ ○ ●   ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ 
4111137 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
○ ●   ○  ○ ● ●   ○   ● ●   ○ ○   ●  ● ●  ● ● 

4111244 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

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

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 

3. ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

การสือ่สารฯ  
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 การออกแบบและพัฒนางาน
บนเว็บ  

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

4111355 การท าเหมืองข้อมูล ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○  ● ○ ○ ○ 
4114309 การบูรณาการการเขียน

โปรแกรมและเทคโนโลย ี
○ ● ● ○  ○  ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ●  ○ ○ ●  ○ ○  ○  ○ ● 

4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ● ●   ○  ○ ● ○  ● ○ ○   ●  ○     ●  ● ●  ○  

4111140 ระบบปฏิบตัิการ  ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● 
4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย  ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● 
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  ● ● ○ ○ ● ● ● ● ●  ● ○ ○   ● ● ● ○ ○ ○ ○ ●  ○ ● ● ●  
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  ● ●      ● ● ● ○ ○  ○ ○ ● ○ ● ○    ○ ○  ●  ●  

4111356 ปัญญาประดิษฐ์  ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
4111469 การประมวลผลคลาวด ์ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 

3. ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

การสือ่สารฯ  
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 

4114313 การค้นคืนสารสนเทศ  ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○  ●  ○ ●  ●    ○  ○ ●  ○ ● 
4114314 การจัดการเทคโนโลยีส านักงาน ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○   ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 
4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ

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

4114420 เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

4114421 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

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

4114422 การวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ 

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

4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 

3. ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

การสือ่สารฯ  
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 

4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

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

4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

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

4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 

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

4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

2.2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
2) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รายงานผลการประเมินรายวิชาต่อประธาน

หลักสูตร หรือผู้บริหารตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยให้ทราบทุกภาคการศึกษา 
2.2.2 การทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
และรายงานผล ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

1) ส ารวจสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ 

3) ส ารวจความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบัณฑิต 
4) สอบถามบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร ที่มีประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้ และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
5) ผลงานของนักศึกษาที่ปรากฏต่อสาธารณชนที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบซอฟต์แวร์ที่

พัฒนาจากโครงงานหรืองานวิจัย รางวัลทางนวัตกรรมที่ได้รับจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
6) ส ารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีประเมินหลักสูตร หรือความคิดเห็นของ

อาจารย์ต่อความพร้อมในการเรียน กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5  
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินงานการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ จรรยาบรรณการท างานวิจัย และการเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.2  มีการแนะน าให้อาจารย์พิเศษรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตร ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ รายวิชาที่จะสอน
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1.3  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ เพ่ิมพูนทักษะที่ เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการวิจัยในสาขาวิชา
ตนเอง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ร่วม
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  

1.4  พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ก าหนด ติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

1) จัดอบรมด้านการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดผลประเมินผล 
2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือพัฒนาความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เช่น การออกค่ายอาสา การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น 
2) กระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา โดยสนับสนุนการเขียน

เอกสาร หรือต าราในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์สรรหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย ท าวิจัย ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเข้มแข็งทางวิชาการ  
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ เช่น 

การเข้าฝึกอบรม และหรือการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าตามทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้
และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ อีก 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดี  
ฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวม
ข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้น 
ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท า  
ของบัณฑิตจากระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก
ปีเมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า
ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 

3. นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 
ของหลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผน
รับ 5 ปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา  
คณะ และหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความ
โปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ 
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ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบ
และกลไกที่ก าหนด กองบริการการศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือ
เทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก าหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษา  
มี 2 ระบบ คือ ระบบโควตา และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้
ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับสมัครและสอบ
คัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบ
สัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ ได้ก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาค
การศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา  
โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อน เข้ารับการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 

1.  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิธีการ
ประพฤติตนในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพนักศึกษา 

2.  การปรับความรู้พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา อย่างไรก็ตาม 
สาขาวิชาไม่ได้มีการปรับพ้ืนฐาน 2 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เนื่องจากมีการน าความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้งานค่อนข้างน้อย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานจากการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้ว และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเนื้อหาพ้ืนฐานซึ่งมีจัดเรียนใน
หลักสูตรอยู่แล้ว  

ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวกับวิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น
และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก ากับ
มาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตาม  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ คือ ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา /
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ศึกษาความจ าเป็นและความ
ต้องการปรับปรุงหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน ศึกษา
ความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์
ภายนอกที่จ าเป็นต้องเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตนักเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคม
ฐานความรู้ อีกทั้งน าพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่ มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา  
และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือน า  
มาเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
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สารสนเทศขึ้นมาในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผน 
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษาให้
ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป และทุก
สิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผล 
การด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผล  
การบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาใน
หลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียง  
ผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี 
และใช้เป็นข้อมูล ในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และเป็น
ข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีส่วนร่วมในการด าเนินการทั้งในรูปแบบการประชุมระดมความคิดเห็นหรือให้ข้อคิ ดเห็น การร่วม
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลในการส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อม
ทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ สรุปดังนี้ 
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6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

 บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 

2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
 จัดการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 

6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.3.1 สถานที ่ 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 

ที่มีอยูแ่ลว้ 
หมายเหต ุ

1 ห้องบรรยาย ความจุ 40 คน 23 ห้อง อาคาร 6 จ านวน 1 ห้อง 

อาคาร 20 จ านวน 12 ห้อง 

อาคาร 24 จ านวน 10 ห้อง 

2 ห้องบรรยาย ความจุ 100 คน 4 ห้อง อาคาร 20 จ านวน 1 ห้อง 

อาคาร 23 จ านวน 3 ห้อง 

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 ห้อง อาคาร 6 จ านวน 6 ห้อง 

อาคาร 24 จ านวน 2 ห้อง 

อาคาร 25 จ านวน 5 ห้อง 

4 ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 3 ห้อง อาคาร 6 จ านวน 2 ห้อง 

อาคาร 25 จ านวน 1 ห้อง 

5 ห้องประชุมสัมมนา 2 ห้อง อาคาร 23 จ านวน 3 ห้อง 

อาคาร 24 จ านวน 3 ห้อง 

6 ห้องปฏิบัติการเครือข่าย  1 ห้อง อาคาร 6 จ านวน 1 ห้อง 

 
 
 
 
 



90 

 

6.3.2 อุปกรณก์ารสอน  
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 45 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 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 30 ตัว 

10 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 

 

2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร 

 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 300 เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 80 เครื่อง 

3 โปรเจคเตอร์ 10 เครื่อง 

4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5 เครื่อง 
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6.3.3 หอ้งสมดุและแหลง่คน้คว้าทางวชิาการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

1) หนงัสือ 

1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ชื่อเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ  จ านวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม    7,083 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวชิาการ (วจิยั/วทิยานพินธ/์ปรญิญานพินธ)์ 
2.1 ภาษาไทย    จ านวน  174 ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ    จ านวน  - ชื่อเรื่อง 

รวม     174 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1 ภาษาไทย    จ านวน  230 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ    จ านวน  - ชื่อเรื่อง 

รวม     230 ชื่อเรื่อง 

6.3.3.2 ฐานขอ้มลูส าเรจ็รูป 

ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) ฐาน ข้ อมู ล หนั งสื อ อิ เล็ กท รอนิ ก ส์

ออนไลน์ 
1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ที่

รวบรวม หนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ สาขาวิชาต่ างๆ ได้ แก่  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 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 1997- ปัจจุบัน 

2.2) ฐานข้อมูล  Web of Science เป็นฐานข้อมูล อ้างอิง (Citation 
Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และ
รายการอ้างอิง (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 ให้
ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน 

2.3) ฐานข้อมู ล  Academic Search Complete เป็ นฐานข้อมู ลที่ มี
เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก 

2.4) ฐ า น ข้ อ มู ล  EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็ น
นวัตกรรมที่ ใช้ ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 
แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web 
of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว 
(Single Search) 

2.5) ฐานข้ อมู ล  Education Research Complete เป็ น ฐาน ข้ อมู ล
วารสารฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทาง
ต่างๆ ทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, 
Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General 
Interest, Biological & Agricultural Science 

3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.ตรวจรับ ) (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=
http://search.proquest.com/autologin
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3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ  
และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อ
หนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น รวมถึง การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีกลไกเพ่ือขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในห้องปฏิบัติการห้องเรียนเพ่ือทราบ
จ านวนและคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและจัดท าโครงการประจ าปี 

2. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดหาครุภัณฑ์ของหลักสูตรเพ่ือ
ปรับแผนให้เหมาะสมกับจุดเน้นของหลักสูตรและสภาพปัจจุบัน 

3. จัดสรรงบประมาณและเสนอโครงการเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ที่พอเพียงส าหรับการเรียนการสอน 

4. เสนอโครงการเพื่อให้ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากงบประมาณปกติ 
 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 

2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
ในหลักสูตร 

3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมนิผล 

จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการสื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาใน

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน

1. ผลส ารวจความพร้อมของ
สื่ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นประจ า
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการจาก

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมนิผล 

ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพิม่เติมได้ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

อาจารย์และนักศึกษา 

2. จ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิติการใช้งานหนังสือ 
ต ารา สื่อดิจิทัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติ 

 
ทั้งนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมใน 

การจัดท าแผนครุภัณฑ์ประจ าปี  การเสนอของบประมาณเพ่ือรับการสนับสนุนการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการตามศาสตร์ที่รับผิดชอบ และผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเพียงพอและ
พร้อมต่อการใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีและมีคุณภาพ
ส าหรับรายวิชาในหลักสูตรอย่างครบถ้วน ซึ่งในห้องปฏิบัติการมีครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน
ที่เพียงพอและครบถ้วน อีกทั้งหลักสูตรได้ท าการส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรที่มีอยู่กับจ านวน
นักศึกษาและอาจารย์ และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในเรื่องการใช้งานทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ 
เพ่ือปรับปรุงและจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  

 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x x x 
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ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

x x x x 

8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

x x x x x 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
x x 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสตูร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ก าหนดให้คณาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4) ซึ่งมีรายละเอียดของ
กลยุทธ์ การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) หลังการสอน
แต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์  จ านวน 2 ครั้ง คือ
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมสังเกต
การสอนของอาจารย์ผู้สอน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการส ารวจหรือโดยวิธีการวิจัย  

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1  รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

วิชาการคณะ 
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4.3  ด าเนินการปรับปรุง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา รวมถึงด าเนินการประเมินผลหลักสูตร 
(มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี ดังนี้ 

1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรปุการปรบัปรงุหลกัสตูร 

 

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

หลกัสตูรเดมิ (พทุธศกัราช 2555) หลกัสตูรปรบัปรงุ (พุทธศกัราช 2560) หมายเหต ุ

1. ชือ่หลกัสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ชือ่หลกัสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

คงเดิม 

2. ชือ่ปรญิญา  
ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science 

(Information technology) 
ช่ือย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information 

Technology) 

2. ชือ่ปรญิญา  
ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science 

(Information technology) 
ช่ือย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information 

Technology) 

คงเดิม 

3. ปรชัญาของหลกัสตูร 

ผลิตบัณ ฑิ ตที่ มี ทั กษะด้ าน เทค โน โลยี
สารสน เทศและจรรยาบรรณ วิชาชีพ  มี
คุณธรรม น าภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น  

3. ปรชัญาของหลกัสตูร 

ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม 
น าภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

ปรับปรุง 
 

4. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ  
4 ประการ ดังน้ี 

1. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งการจัดการและการน าความรู้
ไป ป ระยุ กต์ ใน งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

 

4. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ  
3 ประการ ดังน้ี 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการและการประยุกต์ในงานด้านเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ  ก า รติ ด ต่ อ ป ร ะ ส าน งาน  
การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ การรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

ปรับปรุง 
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2. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง โดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ส าหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ 

3. สามารถประสานงาน ระห ว่ างผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สามารถสื่อสารท างานเป็นทีมได้ 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพด้ าน เทคโน โลยี สารสนเทศ มี
คุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. ระบบการจดัการศกึษา 

แบบช้ันเรียน 

5. ระบบการจดัการศกึษา 

แบบช้ันเรียน 

คงเดิม 

6. จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร   
ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 

6. จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร   
ไม่น้อยกว่า  125 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสรา้งหลกัสตูร 

7.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   ไมน่อ้ยกวา่ 30 นก. 
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12 นก. 
 
7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์     6  นก. 
7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6   นก. 
7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ฯ  6   นก. 

 
7.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น   ไมน่อ้ยกวา่ 96 นก. 
7.2.1 กลุ่มวิชาแกน          ไม่น้อยกว่า 14  นก. 
7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 82 นก. 

1) เฉพาะดา้นบังคับ     ไม่น้อยกว่า 66 นก. 
2) เฉพาะดา้นเลือก      ไม่น้อยกว่า   9 นก. 

7.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา              ไม่น้อยกว่า 7 นก. 

7.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี      ไมน่อ้ยกวา่  6 นก. 
ให้ เลื อ ก เรี ย น วิ ช า ใด  ๆ  ใน ห ลั กสู ต ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับ

7. โครงสรา้งหลกัสตูร 

7.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   ไมน่อ้ยกวา่ 30 นก. 
7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า  6 นก. 
7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่นอ้ยกว่า  6 นก. 
7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

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

                           ไม่น้อยกว่า 7 นก. 
7.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี     ไมน่อ้ยกวา่  6  นก. 

ให้ เลื อ ก เรี ย น วิ ช า ใด  ๆ  ใน ห ลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับ

ปรับปรุง 
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รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
ร า ย วิ ช า ที่ ก า ห น ด ให้ เรี ย น โด ย ไม่ นั บ 
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
ร า ย วิ ช า ที่ ก า ห น ด ให้ เรี ย น โด ย ไม่ นั บ 
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

8. รายวชิา 
8.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   ไมน่อ้ยกวา่ 30 นก. 
8.1.1 กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร     12 นก. 
 
 1) บังคบัเรยีน                              10 นก. 

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

การเขียน  2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ

พัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   

  2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2). เลอืกเรยีน                 ไมน่อ้ยกวา่ 2 นก. 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
 2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและการ
อ่านภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน

8. รายวชิา 
8.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   ไมน่อ้ยกวา่ 30 นก. 
8.1.1 กลุม่วิชาภาษาและการสือ่สาร  
                                  ไมน่อ้ยกวา่ 12 นก.  
 1) บังคบัเรยีน                              10 นก. 

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

และการเขียน  2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ

พัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   

   2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ

พัฒนาการ เรียนรู ้ 2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
               2(1-2-3)  
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   
  2(1-2-3) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่
ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไมต่้องเรียน
วิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 
211104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู)้ 
 2) เลอืกเรยีน                 ไมน่อ้ยกวา่ 2 นก. 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
 2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและการ
อ่าน ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน

1. ปรับปรุง
นก. 
2. เพิ่ม
รายวิชา 
3.แก้ไขช่ือ
รายวิชา 
4.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
5.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
6.ปรับปรุง
จ านวนนก. 
7.ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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และ การเขียน  2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 
 

 
8.1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์             6 นก. 

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

ชีวิต  2(1-2-3) 
 
 
 

 
8.1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์             6 นก. 

2150101 สังคมภิวตัน์  2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ  

 2(1-2-3) 
 

 
8.1.4 กลุม่วิชาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลย ี 6 นก. 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

 2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
 
 
 
 

และการเขียน  2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2  

 2(1-2-3) 
8.1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่  

     6 นก. 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข  2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์  2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอด

ชีวิต  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 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 
2150101 สังคมภิวตัน์  2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ  

 2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวติ  2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3) 

8.1.4 กลุม่วิชาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีไมน่อ้ยกวา่              6 นก. 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
 2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต  
 2(1-2-3) 
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8.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น    ไมน่อ้ยกวา่ 96 นก. 
8.2.1 กลุม่วิชาแกน                         14 นก. 

2105243  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์
 2(2-0-4) 

4112143 พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3(3-0-6) 

4112147 พื้นฐานทางฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 
4112148 คณิตศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 3(3-0-6) 
4112149  สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3(3-0-6) 
8.2.2 กลุม่วิชาเฉพาะดา้นไมน่อ้ยกวา่    82 นก. 
 1) วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั                  75 นก. 
  (1) กลุม่ประเดน็องคก์ารและระบบสารสนเทศ                                  
                                                15 นก. 

4112210 ระบบฐานข้อมลู  3(2-2-5) 
4112214 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

 3(2-2-5) 
4112250 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 3(2-2-5) 
4112252  ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  
                                            3(2-2-5) 
4112359 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 

 3(3-0-6) 
  (2) กลุม่เทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต ์   24 นก.  

4112145 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
4112146  เทคโนโลยี เครื่องมือ และการ

ประยุกตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์
 2(1-2-3) 

4112213 ระบบการจัดการฐานขอ้มูล  
                                           3(2-2-5) 
4112253 การบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  3(2-2-5) 
 

8.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น    ไมน่อ้ยกวา่ 89 นก. 
8.2.1 กลุม่วิชาแกน                          9 นก. 

4111353  สถิติเพื่อการวิจยัด้านคอมพิวเตอร์ 
 3(2-2-5) 

4114101 พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
 3(3-0-6) 

4114102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี   
สารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
 
 
8.2.2 กลุม่วิชาเฉพาะดา้น ไมน่อ้ยกวา่   73 นก. 
 1) วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั                   67 นก. 
  (1) กลุม่ประเดน็องคก์ารและระบบสารสนเทศ                                         
                                                11 นก. 

4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ  
 3(3-0-6) 

4114103  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  
 3(2-2-5) 

4114205  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 3(2-2-5) 

4114418  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2(1-2-3) 

 
  (2) กลุม่เทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต ์   29 นก. 

4111138 ระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษา

ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 3(2-2-5) 

4111262 เทคโนโลยีมลัตมิีเดีย 3(2-2-5) 
4111354 การปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) 
4111458  โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 

 
1. ปรับปรุง
นก. 
2. เพิ่ม
รายวิชา 
3.แก้ไขช่ือ
รายวิชา 
4.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
5.ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
6.ปรับปรุง
จ านวนนก. 
7.ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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4112358 การบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  3(2-2-5) 

4112360 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศและการบริหารความ
เสี่ยง 3(2-2-5) 

4112361 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1(0-2-1) 

4112431 เทคโนโลยีมลัตมิีเดีย 3(2-2-5) 
 
4112469 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

 1(0-3-0) 
4112470 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

 2(0-6-0) 
  (3) กลุม่เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร์     
                                                15 นก. 

4112212  การเขียนโปรแกรมอ็อบเจกต์  
 3(2-2-5) 

4112354 การบูรณาการการเขียนโปรแกรม
และเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 

4112355 การปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
คอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

4112427  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
4112432 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ

 3(2-2-5) 
 

  (4) กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ    12 นก. 
4112106 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม3(2-2-5) 
4112144  แพลตฟอร์มเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
4112251 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) 
4112356 การบริหารระบบและการ

บ ารุงรักษา 3(2-2-5) 
 2) วิชาเฉพาะดา้นเลอืก    ไมน่อ้ยกวา่    9 นก. 

4112211 การเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3(2-2-5) 

4114310 เศรษฐกิจดจิิทัล  3(2-2-5) 
4114311  การจัดการคุณภาพสารสนเทศ  

 2(1-2-3) 
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ 

สารสนเทศและการบริหารความ
เสี่ยง  3(2-2-5) 

4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคช่ัน 
                                           3(2-2-5) 
 
 
 

  (3) กลุม่เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์
 18 นก. 

4111134 ขั้นตอนวิธ ี                 3(2-2-5) 
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น

พื้นฐาน              3(2-2-5) 
4111244 การเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ 

 3(2-2-5) 
4111355 การท าเหมืองข้อมลู       3(2-2-5) 
4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรม

และเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
  (4) กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ     9 นก. 

4111135  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์  
                                           3(2-2-5) 
4111140  ระบบปฏิบตัิการ   3(2-2-5) 
4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย  3(2-2-5) 
 

 2) วิชาเฉพาะดา้นเลอืก       ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย   

                               3(2-2-5) 
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4112320 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 
4112357 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
4112362 การจัดการเทคโนโลยีส านักงาน 

 3(2-2-5) 
4112363 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
4112364 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4112365 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 

 3(2-2-5) 
4112366 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 3(3-0-6) 
4112367  ผู้ประกอบการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3(3-0-6) 
4112429 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 

 3(2-2-5) 
4112468  การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 

 3(2-2-5) 
4112471 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  3(2-2-5) 
4112472 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4112473  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
8.2.3 กลุม่วิชาประสบการณว์ชิาชพี หรอื  

สหกจิศกึษา              ไมน่อ้ยกวา่ 7 นก. 
4112474 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3) 
4112475 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450) 
4112476 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1(0-2-1) 
4112477 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6(560) 
 

4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
4111356 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 
4111469 การประมวลผลคลาวด ์  3(2-2-5) 
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
4114313  การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4114314 การจัดการเทคโนโลยีส านักงาน 
  3(2-2-5) 
4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  3(2-2-5) 
4114420 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 3(3-0-6) 
4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
4114422  การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ  

 3(2-2-5) 
4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
8.2.3 กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชพี  
                                   ไมน่อ้ยกวา่ 7 นก. 

4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และการเตรียมสหกิจศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1(90 ช่ัวโมง) 

4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

1(90 ช่ัวโมง) 
4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
1(90 ช่ัวโมง) 
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8.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี    ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 

ให้ เลื อ ก เรี ย น วิ ช า ใด  ๆ  ใน ห ลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3  

4(360ช่ัวโมง) 
4114425  สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6(600 ช่ัวโมง) 
8.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี     ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 

ให้ เลื อ ก เรี ย น วิ ช า ใด  ๆ  ใน ห ลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

6.ปรับปรุง
จ านวนนก. 
7.ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
 
 
 
 
 

9. ค าอธบิายรายวชิา 
9.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป      ไมน่อ้ยกวา่  30  นก. 
9.1.1 กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร     12 นก. 
 
 1) บังคบัเรยีน                              10 นก. 
2100101  ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร    2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะ

เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา
ในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและ
แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

 
 

9. ค าอธบิายรายวชิา 
9.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    ไมน่อ้ยกวา่ 30 นก. 
9.1.1 กลุม่ภาษาและการสือ่สาร  
                                  ไมน่อ้ยกวา่ 12 นก. 
 1) บังคบัเรยีน                             10 นก. 
2100101  ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  2 (1-2-3)   

Thai for Communication 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะ

เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา
ในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและ
แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

The significance of Thai 
language as communication tools; 
practice of language in daily used in 
listening, speaking, reading and writing; 
the use of language in formal and 
information communication; conducting 
informative presentation and in term of 

 
 
 
 
 
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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giving opinion, suggestion and criticism 
rationally; studying the problem con-
ditions and its solutions of language 
used in everyday life; realizing the 
ethics and awareness to society in 
using Thai for communication 

2100102 การพฒันาทกัษะการพดูและ 
การเขยีน                    2(1-2-3) 
Speaking and Writing Skills 
Development 
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการ

พูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้น
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

 

2100102  การพัฒนาทกัษะการพดูและ 
การเขยีน                     2(1-2-3) 
Speaking and Writing Skills  
Development 
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพดู

และการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึก
การ เขี ยน  การวางโครงเรื่ อ ง การ เขี ยน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้น
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียน
ประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 

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

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและ 
พฒันาการเรยีนรู ้          2(1-2-3) 
English for Communication 
and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่ อ ส า รทั้ ง ก า รฟั ง  พู ด  อ่ า น  เขี ย น  ใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้

2100104 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและ 
พฒันาการเรยีนรู ้           2(1-2-3) 
English for Communication  and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่ อ ส า รทั้ ง ก า รฟั ง  พู ด  อ่ า น  เขี ย น  ใน
ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิด เห็ น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม 
บทความ หนังสือพิมพ์  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิด เห็ น  พัฒนาทักษะการ ใช้
เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม 
บทความ หนังสือพิมพ์  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2100107 ภาษามลายเูพือ่การสือ่สาร  2(1-2-3) 
Malay for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  บ ท ส น ท น าที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ ง่ายๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

2100107 ภาษามลายเูพือ่การสือ่สาร  2(1-2-3) 
Melayu for Communication  
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  บ ท ส น ท น าที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

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

 
 
 

 
 

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100108 ภาษามลายเูพือ่การสือ่สารและ
พฒันาการเรยีนรู ้           2(1-2-3) 
Malay for Communication and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู 

ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
อ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึก
สน ทน าภ าษ ามล ายู เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า 
การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้ งในและนอก
ประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับ 

2100108 ภาษามลายเูพือ่การสือ่สารและ 
พฒันาการเรยีนรู ้           2(1-2-3) 
Melayu for Communication and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู 

ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
อ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึก
สน ทน าภ าษ ามล ายู เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การ
กล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า 
การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้ งในและนอก
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 

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

2100115 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 1 
                                 2(1-2-3) 
English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เขี ย น ภ าษ าอั งก ฤษ เพื่ อ ก ารสื่ อ ส าร ใน
ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช้
ในสถานการณ์  ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practice of listening, speaking, 
reading, and writing English for daily 
communication; focusing on basic 
vocabulary and expression used in 
various situations which relate to the 

วิชาใหม่ 
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practice and the career field; customs 
and tradition of the English speaking 
countries including appropriate social 
etiquette 

ไม่ม ี

2100117 ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชพี  
                                2(1-2-3) 
Thai for  Careers 

 การฝึ ก ทั กษ ะ  พั ฒ น าก าร ใช้
ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขี ยน เพื่ อ ให้ เกิ ดการสื่ อส ารอย่ างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิ ตป ระจ าวัน และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ก ารงานและการใช้
ชีวิตประจ 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 
presentation; providing knowledge , 
analyzing opinion and suggestion 
through the process of academic 
research to be used in various 
situations for the sake of benefit in 
performing duty and everyday use 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 2) เลอืกเรยีน                  ไมน่อ้ยกวา่ 2 นก. 
2100103 หลกัการอา่นและการเขยีนค าไทย   
                                             2(2-0-4) 

Principles of Reading and 
Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและ
เขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและ
การเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล 
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและ
การเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

 2) เลอืกเรยีน                   ไมน่อ้ยกวา่ 2 นก. 
2100103 หลกัการอา่นและการเขยีนค าไทย          
                                              2(2-0-4) 

Principles of Reading and 
Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและ
เขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและ
การเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล 
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและ
การเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

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

 
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

2100105 การพฒันาทักษะการพดูและ 
การอา่นภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 
Development of Speaking and 
Reading skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูด
ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองาน
หน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 

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

วิชาใหม่ 
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2100106 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาการอา่น 
และการเขยีน                2(1-2-3) 
English for Reading and Writing 
Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้

สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ด้ านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน
เป็นต้น 

2100106 ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาการอา่น 
และการเขยีน                2(1-2-3) 
English for Reading and 
Writing Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอั งกฤษเพื่ อให้

สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอั งกฤษที่ ถูกรูปแบบและหน้าที่ เพื่ อ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น 
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน
เป็นต้น 

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

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100109 ภาษามลายพูืน้ฐาน          2(1-2-3) 
Basic Malay  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวน
ภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม 

  

2100109 ภาษามลายพูืน้ฐาน           2(1-2-3) 
Basic Melayu  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวน
ภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคม 

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 

 
 
 

 

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100110 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     2(1-2-3) 
Chinese for Communication  
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน

ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  บ ท ส น ท น า ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 

2100110  ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร    2(1-2-3) 
Chinese for Communication    
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน

ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  บ ท ส น ท น า ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์
สุข การแนะน าแบบง่ายๆ เป็นต้น โดยเน้น
ทั กษ ะก ารฟั งแล ะการพู ด  ให้ ส าม ารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

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

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้าง
ค า ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

  

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

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้าง
ค า ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

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

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อาน 
และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 

วิชาใหม่ 
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Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing 
English through real situations of 
related careers; skills of thinking, 
analyzing problems, making a decision 
in daily life and conducting a task 

9.1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์               6 นก. 
2100112 วทิยาการแหง่ความสขุ      2(1-2-3) 

Happiness Study  
ความหมายและขอบข่ ายของ

ความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง 
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การน าหลักค า
สอนของศาสนามาปฏิบัติ  การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 

9.1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์ 
                                   ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 
2100112 วทิยาการแหง่ความสขุ       2(1-2-3) 

Happiness Study 

ความหมายและขอบข่ ายของ
ความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง 
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การน าหลักค า
สอนของศาสนามาปฏิบัติ  การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

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

ป รั ช ญ า ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ง า ม  
ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  
เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจาก
ระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค 

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

ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติ
และศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ 
การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียงและการ
เคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ 
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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วิธีก ารในการสร้ างสรรค์ และการน า ไป
ประยุกต์ใช้กบัชีวิต 

   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศลิปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรบัรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารปูแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 

สร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

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

2100114 สารสนเทศเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ   
                                             2(1-2-3) 

Information For Life Long 
Learning 

ค ว า ม ห ม า ย  บ ท บ า ท  แ ล ะ
ความส าคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

 

2100114 สารสนเทศเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    
                                              2(1-2-3) 

Information For Life Long 
Learning 

ค ว า ม ห ม า ย  บ ท บ า ท  แ ล ะ
ความส าคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

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

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

2100118  ความจรงิของชีวติ           2(2-0-4) 
 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิต
ในสังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน

วิชาใหม่ 



116 

 

หลกัสตูรเดมิ (พทุธศกัราช 2555) หลกัสตูรปรบัปรงุ (พุทธศกัราช 2560) หมายเหต ุ

ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
การเรียนรูโลกทัศน์แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์
ขอดีและขอเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่างเพื่อ
จะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมาย
ของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ อันน าไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและ
สังคม 

The meaning of life and living 
in today society with science and 
information technology are studied. 
The truth and religious precepts are 
applied for problem solving, 
intellectual development, life and 
society. Moral and ethic development 
based on religious precepts peaceful 
life and society, learning different 
worldviews, analysis of the advantages 
and disadvantages of the world 
outlook in order to know the truth and 
the meaning of life are included. 
However, the right meaning of life for a 
perfect human being leading to 
peaceful life and society are also 
included 

ไม่ม ี

2100119  การพฒันาตน                2(2-0-4) 
Self Development  
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ อ งค์ ป ร ะ ก อ บ

ตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนา
สติปัญ ญ า ความฉลาดทางอารมณ์ และ
จริ ย ธรรม  การป้ อ งกั น และการจั ด การ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, element, as well 
as the determinants of human 
behavior, the emergence process and 
self development, emotional intel-
ligence and ethics development, 

วิชาใหม่ 
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prevention and stress management, 
the human relations building, 
teamwork and conflict management 
are focused 

ไม่ม ี

2100120  สนุทรยีภาพเพือ่ชีวติ        2(1-2-3)   
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิง
ความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์
ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน 
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีต
ศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิง
คุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่
ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

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

วิชาใหม่ 

9.1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์                6 นก. 
2150101  สงัคมภวิตัน ์                 2(2-0-4) 

Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สั งค ม ใน ด้ าน ต่ า ง  ๆ  ทั้ งท า งป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 

9.1.3 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์  ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 
2150101  สงัคมภวิตัน ์                 2(2-0-4) 

Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สั งค ม ใน ด้ าน ต่ า ง  ๆ  ทั้ งท า งป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 
 

1. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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

2150102   การจดัการทางสงัคม       2(2-0-4) 
Social Management  
วิเคราะห์ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการดา้น
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

 

2150102  การจดัการทางสงัคม        2(2-0-4) 
Social Management  
วิเคราะห์ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการดา้น
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

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

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2150103   ทักษะชวีติและจติส านกึสาธารณะ  
                                              2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious  
Mind 

ความหมายและความส าคัญของ
ทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ทั ก ษ ะ ชี วิ ต โล ก าภิ วั ต น์  ทั ก ษ ะก ารคิ ด  
การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการ
จั ด ก ารตน เอ ง และการบ ริห ารจั ด ก าร
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของ
การมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึก

2150103  ทักษะชวีติและจติสาธารณะ 

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

ความหมายและความส าคัญของ
ทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ทั ก ษ ะ ชี วิ ต โล ก าภิ วั ต น์  ทั ก ษ ะก ารคิ ด  
การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการ
จั ด ก ารตน เอ ง และการบ ริห ารจั ด ก าร
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของ
การมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึก

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อยา่งสันติ 

 

สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่ อน
มนุษย์อย่างสันติ 

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

ไม่ม ี

2150108  ทักษะในการด าเนนิชวีติ    2(1-2-3) 
Skills for Life 

ความส าคัญ  องค์ประกอบของ
ทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ ย ว กั บ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  ก า ร ป ร ะ เมิ น
สถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการ
อารมณ์ และความ เครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

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

 

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี

2150109  ชีวติและวฒันธรรมไทย     2(1-2-3)  
Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ
ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  ธ ร ร ม ช า ติ ข อ งม นุ ษ ย์ 
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิ ต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ชุ ม ช น  ก า รพั ฒ น าต น เพื่ อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน า
หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

Social Identity, local culture 
and Thai culture, The importance of  
interpersonal relation, nature of 
human, Psychological process, making 
public conscious mind for building the 
relationship between person and 
community. Self development for the 
advance in life and working. Applying 
the principles into everyday life and 
occupation 

วิชาใหม่ 

9.1.4 กลุม่วิชาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลย ี               6 นก. 

4100101 คณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั  
                                 2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การ
ให้ เหตุผล คณิ ตศาสตร์การเงิน เกี่ ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และ
ส ถิ ติ เบื้ อ งต้ น  เพื่ อ ก า ร ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

9.1.4 กลุม่วิชาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี         ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 

4100101 คณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั  
                                 2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การ
ให้ เหตุผล คณิ ตศาสตร์การเงิน เกี่ ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และ
ส ถิ ติ เบื้ อ งต้ น  เพื่ อ ก า ร ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

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

 

 
 
เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4100102 วทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาคณุภาพชวีติ 

                                  2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life 
Development  
วิ ธี ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

4100102  วิทยาศาสตรเ์พือ่พฒันาคณุภาพชวีติ                            
                                              2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life 
Development  
วิ ธี ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4100103 เทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชีวติประจ าวนั                2(1-2-3) 
Information Technology in 
Daily Life 

ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การ
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ค ลั งค วาม รู้  กฎ ห ม ายแล ะ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

4100103 เทคโนโลยสีารสนเทศใน
ชีวติประจ าวนั                2(1-2-3) 
Information Technology in 
Daily Life 

ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การ
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ค ลั งค วาม รู้  กฎ ห ม ายแล ะ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

The basic knowledge of 
computer, information technology, 
computer applying in daily life, 
knowledge applying, law and ethics for 
using information system, and the 
security of information system 

เพิ่มเตมิ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

4100108 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั  
                                 2(1-2-3)  
Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงาน
ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ ไฟฟ้า หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ

วิชาใหม่ 
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ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ 
ของมนุ ษย์  พั น ธุก รรม  สาร เคมี  ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย
ใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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

ไม่ม ี

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

วิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ 
และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน า
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การ
เป็นผู้น า 

Rules, regulations, manners, 
formats and how to set the various 
kinds of games. Principles and how to 
choose the sport games appropriately 
with the latency of the person.  

วิชาใหม่ 
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Practicing the games for gaining most 
benefits to the body, emotion, and 
society.  Injury prevention from the 
sport games and basic first aid. Use the 
skills of sport, developing the quality 
of life with playing sports and 
traditional games, and developing the 
personality and promoting the 
leadership 

9.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น    ไมน่อ้ยกวา่ 96 นก. 

9.2.1 กลุม่วิชาแกน                         14 นก. 

9.2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น    ไมน่อ้ยกวา่ 89 นก. 

9.2.1 กลุม่วิชาแกน                           9 นก. 

 

2105243 ภาษาองักฤษส าหรบัวทิยาศาสตร ์ 
                                              2(2-0-4) 

English for Sciences 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
บทความทางวิทยาศ าสตร์  คู่ มื อการใช้
เครื่องมือ ฝึกการอ่าน สรุปความ น าเสนอด้วย
วาจาและลายลักษณ์อักษร 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4112147  พืน้ฐานทางฟสิกิส ์          3(2-2-5) 
Fundamentals of Physic  
ระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์

และการวัด แรงและการเคลื่อนที่  งานและ
พลังงาน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
เสียงและทัศนศาสตร์ สมบัติของสสาร ไฟฟ้า 
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
การประยุกต์ ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4112149 สถติสิ าหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ     
                                              3(2-2-5) 

Statistics for Information 
Technology 

การสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณนา ตัว
แปรสุ่มและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง 
การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่าย 
การวิ เคราะห์ ความแปรปรวน และการ

4111353 สถติเิพือ่การวจิยัดา้นคอมพิวเตอร ์ 
                                              3(2-2-5) 

Statistics for Research in 
Computer  
ระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง สถิติ

พรรณนา ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง  
การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

1.ปรับรหสั
วิชาและช่ือ
วิชา 

2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
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วิเคราะห์สหสัมพันธ์ 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 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112143 พืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   
                                              3(2-2-5) 

Fundamentals of Information 
Technology  
แนะน าความรู้ ในภาพรวมของ

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วย ภาพ
จ าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การ
บริหารความซับซ้อน กระบวน การการ
เปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ 
การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ 
การป ระกั น และรั กษ าความมั่ น ค งขอ ง
สารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ ผลกระทบที่
เกิ ด ต่ อ สั งคม  ก ารป ระยุ กต์ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศต่างๆ 

4114101 พืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
                                 3(3-0-6) 
Fundamentals of Information 
Technology   
ค วาม เป็ น ม าข อ ง เท ค โน โล ยี

ค อม พิ ว เตอ ร์  ป ระ เภ ท ของข้ อมู ล แล ะ
สารสน เทศ การประมวลผลข้อมู ลและ
สารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในด้านต่างๆ ประเด็นทางด้านจริยธรรมและ
สังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมาย
และประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์  การแบ่ ง
หมวดหมู่ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การใช้
เครื่ อ งมือและเทคนิ คในการใช้สื่ อสั งคม
ออนไลน์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน การสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นในสังคม
ออนไลน์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

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

 

1.ปรับรหสั
วิชาและช่ือ
วิชา 

2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112148 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ             3(2-2-5) 
Mathematics  for Information 
Technology 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจ านวน
จริง เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน การนับ 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ 
ข่ายงาน และพีชคณิตบูลีน  

4114102 คณติศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ           3(3-0-6) 
Mathematics  for Information 
Technology 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจ านวน
จ ริ ง  เซ ต  ค ว าม สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ฟั งก์ ชั น 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ 
ข่ายงาน และพีชคณิตบูลีน 

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

1.ปรับรหสั
วิชา 

2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

9.2.2 กลุม่วิชาเฉพาะดา้น   ไมน่อ้ยกวา่ 82 นก. 
 1) วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั                   66 นก. 
  (1) กลุม่ประเดน็องคก์ารและระบบสารสนเทศ                                  
                                                15 นก. 

9.2.2 กลุม่วิชาเฉพาะดา้น   ไมน่อ้ยกวา่ 73 นก. 
 1) วิชาเฉพาะดา้นบงัคบั                   67 นก. 
  (1) กลุม่ประเดน็องคก์ารและระบบสารสนเทศ                                  
                                                11 นก. 

 
 
 
 

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

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม
ออน ไลน์ ค วาม ห ลากห ลาย  โล กาภิ วั ติ 
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นทางกฎหมาย 
นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจาก
การใช้ เทคโน โลยี  ภั ยคุ กคามของระบบ
สารสนเทศ ความเสี่ยงและการชดใช้ต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ วิธีการและเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม 
องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จริยธรรมและความประพฤติ 

 4111139 ประเดน็ทางสงัคมและวิชาชพี  
                                 3(3-0-6) 
Social and Professional Issues     
ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมและ

ประวัติความเป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ 
ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและ
สากลด้านอาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี
และทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยง ประเด็น
ทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้าน
เทค โน โลยี ส ารสน เทศ  แนวทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็น
สังคม เครื่องมือวิเคราะห์  

Context of multiple society 
and history of information technology, 
social and cultural impact of 
information technology and online 
social, national and international laws 
regarding crimes due to wrong using 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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technologies and intellectual property, 
risks, professional and ethical issues, 
professional organizations, ways of 
applying information technology to 
develop and address issues in society, 
analytical tools 

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

จัดการศึกษาแนวความคิดและ
พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 
บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อม
ภ าย น อก อ งค์ ก าร  แ ล ะ ผ ล ก ระ ท บ ต่ อ
ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก ารจั ด ก าร  ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
ประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสิน ใจ วางแผนการควบคุม  และการ
ปฏิบัติงานขององค์ได้อย่างถูกต้อง  

4114103 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ   
                                 3(2-2-5) 
Management Information 
Systems 

แนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับ
การจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ 
การออกแบบ รูปแบบและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์การ 
สภ าพ แวดล้ อม ภ าย น อกอ งค์ ก ารที่ ส่ ง 
ผ ล กระท บ ต่ อ ส ารสน เท ศ  ก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ระบบการผลิต 
ระบบการเงิน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
คุณสมบัติของสารสนเทศและฝึกทดลองใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ  

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

1.ปรับรหสั
วิชา 

2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนจาก
วิชาระบบ
สารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ  
4. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112214 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  
                                    3(2-2-5) 

System Analysis and Design 
องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการ

พัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และ
เครื่ อ งมื อสนับสนุ นวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทาง
เทคนิค ทางปฏิบัติ และทางเศรษฐกิจ การใช้
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล  การใช้
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การ
ออกแบบการรับข้อมูล  การออกแบบการ
แสดงผลข้อมู ล  การออกแบบฐานข้อมู ล  
การท าเอกสารประกอบ และการน าเสนอ
ผลงาน 

4114205 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
                                   3(2-2-5) 
System analysis and Design  
องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการ

พัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
ระบบงาน วิเคราะห์ระบบ กระบวนวิธีและ
เครื่องมือวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 
การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ การวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ และ
โครงสร้างฐานข้อมูล 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112361 สมัมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ    
                                            1(0-2-1) 

Seminar  in Information 
Technology  
ศึกษาค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่

สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
รายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม รวบรวมเรียบเรียง 
และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อน าเป็นข้อเสนอต่อที่
ประชุมกลุ่มสัมมนา 

4114418 สมัมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                            2(1-2-3) 
Seminar in Information 
Technology  
สัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า 

แนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ได้ จากเอกสาร 
วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริง 

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

 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112252 ระบบสารสนเทศเพือ่ธรุกจิ  
                                              3(2-2-5) 

Business Information Systems 

เป็นวิชาแนะน าการใช้ประโยชน์
จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ของ
ธุรกิจครอบคลุมเนื้อหาการใช้ประโยชน์ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร และ
กิจการของวิสาหกิจ เช่น บริหารทรัพยากร
บุคคล บริหารการเงิน การบัญชี การผลิต และ
สินค้าคงคลัง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานขาย 
การบริการ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้
ระบบสารสนเทศเพื่ อด าเนินกิจการ เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อสื่อสารทั้งในองค์กร 
นอกองค์กรและระหว่างองค์กรด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 

 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

  (2) กลุม่เทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต ์   24 นก.   (2) กลุม่เทคโนโลยเีพือ่งานประยกุต ์ 29 นก.  

4112210  ระบบฐานขอ้มลู             3(2-2-5) 
Database Systems   
แน วคิ ด ขอ งระบ บ ฐาน ข้ อมู ล 

แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ
ระบบฐาน ข้อมูล การสร้างแบบจ าลอง หน่วย
ข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การ
ออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน 
โครงสร้างฐาน ข้อมูลแบบล าดับช้ัน แบบ
เค รื อ ข่ า ย  แ ล ะแ บ บ เชิ งสั ม พั น ธ์ ภ าษ า
ฐานข้อมูล ภาษาเรียกค้นข้อมูล และระบบ
ฐานข้อมูล 

 

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

แน วคิ ด ขอ งระบ บ ฐาน ข้ อมู ล 
แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของ 
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  ห น่ ว ย ข้ อ มู ล แ ล ะ
ความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์และวิธีนอร์
มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล าดับช้ัน 
แบบเครือข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษา
ฐานข้อมูล 

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

 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 

2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112356 การบรหิารระบบและ 
การบ ารงุรกัษา                3(2-2-5) 
Systems Administration and 
Maintenance 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้ง
และน าเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประยุกต์ทั้งแบบส าเร็จรูปและพัฒนาขึ้นเอง 
ให้ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
ปฏิบัติเป็นผู้ดูแลระบบ ด าเนินงานในหน้าที่ 
กิจกรรม และขอบเขตของบ ารุงรักษาและการ
ดูแลระบบ เช่น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ต่างๆ   

4111260 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบ
การให้บริการอินเทอร์เน็ต    

                                            3(2-2-5) 
Internet Service System 
administration and 
Maintenance  
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร

อินเทอร์เน็ต โครงสร้างเว็บและสถาปัตยกรรม
อินเทอร์เน็ต  การท างานของแม่ข่ายประเภท
ต่าง ๆ การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ 
การติดตั้งและปรับแต่งการให้บริการเครื่องแม่
ข่าย โปรแกรมประยุกต์ส าหรับดูแลและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในเครือข่าย การให้บริการ
และบทบาทเครื่องแม่ข่าย ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแล
แ ล ะ บ า รุ งรั ก ษ าร ะ บ บ  ก าร ให้ บ ริ ก า ร
อินเทอร์เน็ต เช่น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นตามสถานการณ์ 
ต่าง ๆ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4112431 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี         3(2-2-5) 
Multimedia Technology 

แนวคิด ลักษณะทั่วไปของผลิตภณัฑ์
สื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสม 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการกับสื่อ
ประสมการบันทึกเสียง การประมวลผลภาพ 
การท าภาพเคลื่อนไหว การน าอุปกรณ์และ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ในการ
พัฒนาระบบงานสื่อประสม การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและการน าเสนองานในรูปแบบ
มัลติมีเดีย 

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

ทฤษฎี ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ของสื่อประสม ชนิดของข้อมูลสื่อ
ประสม ทฤษฎีสี การจัดหาข้อมูลและการผลิต
ข้อมูลสื่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อ
ประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม รูปแบบไฟล์
สื่อประสม อุปกรณ์จัดเก็บ การน าเสนอข้อมูลสื่อ
ประสมและการประยุกต์ 

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 และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112355 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
คอมพิวเตอร์                3(2-2-5) 
Human-Computer Interaction 

ห ลั ก ก า ร เบื้ อ ง ต้ น ข อ ง ก า ร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้  ผลศึกษา
ความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน 
แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนา
วิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้าน
ความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และ
ระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ 
ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ การฝึก
ปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

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

หลักการเบื้องต้นของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านมนุษย์ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ้ ผลศึกษา
ความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน 
แนวทางการออกแบบระบบท่ีมีมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง แนวทาง การประเมินผล การ
พัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐาน
ด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยดี้านอุปกรณ์
และระบบที่มสี่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของ
มนุษย ์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพรอ่งในการรับรู้ 
การฝึกปฏิบัติ ปฏิบตัิการทดลอง การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร ์

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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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 

4112358 การบรกิารดา้นเทคโนโลย ี 
             สารสนเทศ                    3(2-2-5) 

The Information Technology 
Services   
 การบริหารบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในองค์กร การจัดหา การเลือกผู้ให้
บริการ ผู้ใช้ พฤติกรรมองค์กร และการบริหาร
อ งค์ ก ร  ข้ อ ต ก ล งระ ดั บ ก าร ให้ บ ริ ก า ร 
เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการให้บริการ การ
บริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลัก
ของความส าเร็จ โดยผ่านตัวอย่างกรณีศึกษา
ของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้เพิ่มใน
รายวิชา การ
บริหาร
โครงการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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4112146 เทคโนโลย ีเครือ่งมอื และ 
การประยกุตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
                       2(1-2-3) 
Technology Tools and 
Applications of Social Network  
ศึกษาความหมายและประเภทของ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social  Network 
วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์  การแบ่ ง
หมวดหมู่ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การ
สร้างและวิธีการใช้งาน การใช้เครื่องมือ และ
เทคนิคในแง่มุมต่างๆ แนวปฏิบัติในการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานในด้าน
ต่างๆ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อื่นในสังคมออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้เพิ่มใน
รายวิชา
4114101 
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4112213 ระบบการจดัการฐานขอ้มลู 

                                            3(2-2-5) 
Database Management Systems   
ผู้บริหารฐานข้อมูล การประมวล

ค าถาม การประมวลกลุ่มค าสั่ง การคืนสภาพ
ข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การ
สร้ า งคลั งข้ อมู ลและ เห มื อ งข้ อมู ล  การ
ประยุกต์ ใช้ซอฟต์ แวร์ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้เพิ่มใน
รายวิชา 
4111242 
ระบบ
ฐานข้อมูล 

4112145 เทคโนโลยเีวบ็          3(2-2-5) 
Web Technology 

เ ท ค โ น โ ล ยี เ วิ ล ด์ ไ ว ด์ เ ว็ บ 
ประกอบด้วยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน 
โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ ระบบ
การน าทาง สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ สภาวะ
แวดล้อมของเว็บแอพพลิเคช่ัน การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันบนเว็บ ฝั่ งไคลเอนต์และฝั่ ง
เซิ ร์ ฟ เว อ ร์  ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม เอ็ น เที ย ร์ 

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้ เพิ่มใน
รายวิชา 
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กระบวนการพัฒนาที่เน้นผู้ใช้ การใช้ประโยชน์
ได้และความสะดวกในการเข้าใช้ วิศวกรรม
สารสนเทศ เครื่องมือส าหรับการพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิซ ประเด็น
ทางสังคมและความมั่นคงของระบบ การฝึก
ปฏิบัติ การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ด้วย
การใช้เครื่องมือช่วยโดยเน้นการใช้ประโยชน์
ได้ การสร้างสื่อประกอบท่ีเหมาะสม 

4111263 
การออกแบบ
และพัฒนา
งานบนเว็บ 

4112213 ระบบการจดัการฐานขอ้มลู                                             
                                             3 (3-2-5) 

Database Management Systems   
ผู้บริหารฐานข้อมูล การประมวล

ค าถาม การประมวลกลุ่มค าสั่ง การคืนสภาพ
ข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจาย  ระบบฐานข้อมู ล เชิ งวัตถุ  
การส ร้ า งค ลั งข้ อมู ล แ ล ะ เห มื อ งข้ อ มู ล  
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้เพิ่มใน
รายวิชา 
4114205 
การวิเคราะห์
และออกแบบ
ระบบ 

4112358 การบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ                   
                                              3(2-2-5) 

The Information Technology 
Services 

การบริหารบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร การจัดหา การเลือกผู้ให้
บริการ ผู้ใช้ พฤติกรรมองค์กร และการบริหาร
อ งค์ ก ร  ข้ อ ต ก ล งระ ดั บ ก าร ให้ บ ริ ก า ร 
เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการให้บริการ การ
บริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลัก
ของความส าเร็จ โดยผ่านตัวอย่างกรณีศึกษา
ของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้เพิ่มใน
รายวิชา 
4114207 
การบริหาร
โครงการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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4112469  โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  
                                           1(0-3-0)  

 Information Technology Project I 
ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ าขั้ น ต อน วิ ธี ก า ร

วางแผนโครงงาน การท าโครงงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ รวบรวมเรียบเรียงท าโครงร่าง
เอกสาร วิเคราะห์ออกแบบระบบงานและ
น าเสนอ 

4111357  โครงงานคอมพวิเตอร ์1    1(0-3-0) 
Computer Project I 
ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า ปั ญ ห า ใน ด้ า น

คอมพิวเตอร์ อ่านและสังเคราะห์เนื้อหาและ
เครื่องมือที่ เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงงานคอมพิ วเตอร์  ท าการ
รวบรวมและเรียบเรียงรายงานพร้อมน าเสนอ
ผลงาน 

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 และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112470 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  
                               2(0-6-0) 
Information Technology Project II  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : โครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

การพัฒนาระบบงาน และเขียน
โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
ภาษาใดภาษาหนึ่ง ท าการติดตั้งและทดสอบ
ระบบให้สามารถท างานได้จริง รวมถึงการ
ประเมินระบบและน าเสนอโครงงาน 

4111458 โครงงานคอมพิวเตอร ์2   2(0-6-0) 
Computer Project 2 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111357
โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 

Pre-requisite : 4111357 

Computer Project 1 

พัฒนางานตามโครงงานท่ีได้รับการ
อนุมัติในโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ท า
การติดตั้ง ทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
ของงาน ท าการเขียนรายงานและน าเสนอ
โครงงานท่ีสมบรูณ์ 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112253  การบรหิารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ                   3(2-2-5) 
Project Management in 
Information Technology  
พิจารณาองค์กร วางแผน และ

ควบคุมโครงการเพื่อให้ได้ความรู้ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในการบริหารจัดการขอบเขตของ
โครงการ ตารางเวลา และทรัพยากร วงจร

4114207  การบรหิารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ                    3(2-2-5) 
Project Management in 
Information Technology 

แ น วคิ ด เกี่ ย ว กั บ ก า รบ ริ ห า ร
โครงการ กระบวนการการบริหารโครงการ 
การวางแผนและด าเนินการ การควบคุมและ
การสิ้นสุดโครงการ โดยเน้นความส าคัญในการ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
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ชีวิตของโครงการ โครงสร้างการแบ่งงาน 
แผนภูมิแกนต์ แผนภาพเครือข่าย เทคนิคการ
จัดตารางเวลา และการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากร ฝึกทักษะการน าแนวคิด
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ด้วยการท าโครงการเป็น
กลุ่ม 

บรรลุผลงานตามก าหนดเวลาและงบประมาณ
ที่ ได้ รับ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
บริหารโครงการ การบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคนิคการจัดตารางเวลา การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ฝึก
ทักษะการน าแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ด้วย
การท าโครงการเป็นกลุ่ม 

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

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

4114310 เศรษฐกจิดจิทิลั               3(2-2-5) 
Digital Economy  

ลั กษณ ะของเศ รษ ฐกิ จดิ จิ ทั ล 
เครือข่ายธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานทาง
อิ น เท อ ร์ เน็ ต  ธุ ร กิ จ จ า ล อ ง  ก ารต ล าด
อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของเครือข่าย การ
สร้ างข้ อ ได้ เปรียบคู่ แข่ งด้ วย เทค โน โลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และ
อิ น ท รา เน็ ต  แบ บ จ าล อ งท างธุ ร กิ จบ น
อินเทอร์เน็ต ยุทธวิธีการได้เปรียบคู่แข่งใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

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

วิชาใหม่ 
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4112468 การจดัการคณุภาพสารสนเทศ                         
                                              3(2-2-5) 

Information Quality 
Management 
หลักการและแนวคิดด้านการจัดการ

คุณภาพสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การ
ประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กร  
การวัด การวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาและ
ก ารป รั บ ป รุ งคุ ณ ภ าพ ข้ อ มู ล  คุ ณ ภ าพ
สารสนเทศในนโยบายและกลยุทธ์การจัดการ 

4114311 การจดัการคณุภาพสารสนเทศ 

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

คุณภาพสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ การ
ประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองค์กร  
การวัด การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและการ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล คุณภาพสารสนเทศใน
นโยบายและกลยุทธ์การจัดการ  

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112360 ความมัน่คงปลอดภยัในระบบ 
สารสนเทศและการบรหิารความเสีย่ง                           

                                              3(2-2-5) 
Information Systems Security 
and Risk Management 
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของ

องค์กรที่ เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ความ
อ่อนแอของระบบประเภทของภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สารสน เทศ  การวางน โยบายด้ านความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ การจัดสมดุล 
ความเสี่ยงระหว่างความปลอดภัยและการ
ด าเนินธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงของระบบ
รักษาความปลอดภัย การฝึกปฏิบัติ  การ
จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 

4114316 ความมัน่คงปลอดภยัในระบบ
สารสนเทศและการบรหิารความ
เสีย่ง                           3(2-2-5) 
Information Systems Security 
and Risk Management  

แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ
ของการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการ
ความเสี่ยง การควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของระบบงานคอมพิ วเตอร์บทบาทและ
ผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ก า รต ร ว จ ส อ บ ภ าย ใน แ ล ะ ระ บ บ งาน
คอมพิวเตอร์  

Concepts, definitions and 
significance of the importance of risk 
management and security of information 
systems focusing on risk management; 
computer system security control; roles and 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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effects of computer use on business 
management, including case studies related 
to internal audit and computer systems 

ไม่ม ี

4114419 โมบายเทคโนโลยแีละแอพพลเิคชัน่    
                                            3(2-2-5) 

Mobile Technology and 
Application 

เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้
ในอุปกรณ์เคลื่อนท่ีหรืออุปกรณ์สื่อสาร ภาษา
และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา การสร้าง
ระบบฐานข้อมูล การออกแบบ และพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน เพื่อประยุกต์งานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วิชาใหม่ 

  (3) กลุม่เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร์
                         15 นก. 

  (3) กลุม่เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์  
                                              18 นก. 

 

ไม่ม ี

4111134 ขัน้ตอนวธิ ี                 3(2-2-5) 
            Algorithms 

หลักการของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของ
ภาวะการค านวณ การวิเคราะห์ปัญหา การ
เขียนผังงานขั้นตอนวิธ ีการเขียนรหัสเทียม กล
ยุ ท ธ์ ข อ งขั้ น ต อ น วิ ธี ใน ก ารค้ น ห าแ ล ะ
เรียงล าดับ ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และการ
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

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 

 
 

วิชาใหม่ 
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4112106 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม  
                                            3(2-2-5) 

Fundamentals of Programming  
พื้ น ฐ า น ก า ร เขี ย น โป ร แ ก ร ม  

การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ กรรมวิธีใน
การแก้ปัญหา แนวคิดเชิงวัตถุ  โครงสร้าง
ข้อมูล พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
การเขียนโปรแกรมแบบการเวียนเกิด และการ
เขียนโปรแกรมที่มีความปลอดภัย 

4111137 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ขัน้พืน้ฐาน                     3(2-2-5) 

            Fundamentals of Programming
   
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม พื้นฐาน

ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ชนิดข้อมูลอาร์เรย์ 
พอยท์ เตอร์  ไวยกรณ์ ภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง การควบคุมตามเง่ือนไข การเขียน
โปรแกรมแบบการเวียนเกิด การทดสอบ การ
ค้นหาข้อผิดพลาด  

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112212   การเขยีนโปรแกรมออ็บเจกต ์ 
                              3(2-2-5) 
Object Oriented Programming 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 
4112106 พื้นฐานการเขียน
โปรแกรม 

ค ว าม รู้ พื้ น ฐ าน เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์  
แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ โครงสร้างโปรแกรมใน
ภาษาเชิงอ็อบเจกต์ ความหมายของวัตถุและ
คลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของอ็อบ
เจกต์ กลุ่มอ็อบเจกต์พื้นฐาน การสืบทอด แถว
ล าดับ การน าเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์
กลับมาใช้อีก การสร้างและจัดการโครงสร้าง
ข้อมูลพลวัต 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้เพิ่มใน
รายวิชา
4111244 
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ขั้นสูง 
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4112211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ขั้นสูง                        3(2-2-5) 
Advanced Computer Programming 
ศึกษาภาษาการโปรแกรมภาพรวม 

การประกาศและชนิดตัวแปร นิพจน์ พอยน์
เตอร์  อาร์ เรย์  ประโยคควบคุม  ฟั งก์ ชัน  
การส่งผ่านพารามิเตอร์ เครื่อง-เสมือนจริง 
การแปลภาษาพื้นฐาน กลไกเชิงนามธรรม 

4111244 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ขัน้สงู                          3(2-2-5) 

            Advanced Computer 
Programming 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4111137 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้พ้ืนฐาน 
Pre-requisite : 4111137 

Fundamentals of Programming  
ความรู้พื้นฐาน แนวคิด โครงสร้าง

โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและ
คลาส คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ เช่น 
การสืบทอด แถวล าดับ การน าเอาส่วนประกอบ
ของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก  การสร้างและ
จัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต      การเขียน
โปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ หลักการ
ความปลอดภัยข้อมูล การเขียนโปรแกรมให้มี
ความปลอดภั ย  การออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 

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 และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112432 การออกแบบและพัฒนาบนเว็บ  
                             3(2-2-5) 

Web Design and Development   
แนวทางและขั้นตอนการออกแบบ

และการพัฒนางานบนเว็บ โดยใช้ภาษาหรือ
ซอฟต์ แวร์ ในการพัฒ นาเว็บ  การ เขี ยน
โปรแกรมเช่ือมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือ

4111263 การออกแบบและพฒันางานบนเวบ็   
                                            3(2-2-5) 

Web Design and Development 
แนวทางและขั้นตอนการออกแบบ

และการพัฒนางานบนเว็บ โดยใช้ภาษาหรือ
ซอฟต์ แวร์ ในการพัฒ นาเว็บ  การ เขี ยน
โปรแกรมเช่ือมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. น า
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนมา
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ของซอฟต์แวร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนาและ
ตกแต่ งเว็บ ไซต์  หลักการอัพ โหลด และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและ
ตกแต่ งเว็บ ไซต์  หลักการอัพ โหลด  และ
สามารถน 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 

จากวิชา 
4112145 
เทคโนโลยี
เว็บ 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

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

หลักการพื้นฐานการท าเหมืองข้อมูล 
การใช้ครื่องมือเรียนรู้ และสถิติส าหรับการท า
เหมืองข้อมูล การแสดงความรู้จากการท า
เหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ ส าหรับ
การท าเหมืองข้อมูล การตรวจสอบการเรียนรู้
จากข้อมูล การตัดสินใจแบบต้นไม้ การแยก
ข้อมูล ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริ
บิ วต์ ของข้อมู ล  การท าเหมื องข้อมู ลบน
อินเทอร์เน็ต 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 

4112354 การบรูณาการการเขยีนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี               3(2-2-5) 
Integrative Programming and 
Technologies 
ภ าพ รวม ขอ งภ าษ าก าร เขี ย น

โปรแกรม หลักส าคัญเกี่ยวกับโปรแกรม การ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อท างานบนระบบต่าง ๆ 

4114309 การบรูณาการการเขยีนโปรแกรมและ 
เทคโนโลยี               3(2-2-5) 
Integration Programming and 

Technology  
ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ร ะ บ บ

สารสน เทศ  มาตรฐานการแปลงข้อมู ล  
การบูรณาการการเข้ารหัส มาตรการความ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
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และการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบ วิธีปฏิบัติ
ในการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ 
การแปลงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ การ
เข้ารหัสแบบบูรณาการ เทคนิคการเขียนภาษา
สคริปต์ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทาง
เทคโนโลยี 

มั่นคงของซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีของภาษา
สคริปท์ การบูรณาการภาษาสครปิท์และภาษา
โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดการ
และการบริหารองค์กร 

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

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

  (4) กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ 9 นก. 
4111135  สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์  

                                 3(2-2-5) 
Computer Architecture  
ตรรกทางดิจิตัล ลักษณะตัวแทน

ข้อมูล โครงสร้างระดับแอสเซมบลี หลักการ
ท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้าง
และองค์ประกอบในการท างานของระบบ
คอมพิ วเตอร์  ระบบหน่ วยความจ า  การ
จัดล าดับช้ันของหน่วยความจ า หน่วยความจ า
แคช หน่วยความจ าเสมือน การประสานการ
ท างานระหว่างหน่วย บัส อินพุตและเอาต์พุต 
หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยควบคุม 
สถาปัตยกรรมของมัลติโปรเซสเซอร์และข้อคิด
ด้านสมรรถนะ  

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

 
 

 
วิชาใหม่ 
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(4) กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ     12 นก. 
4112144 แพลตฟอรม์เทคโนโลย ี     3(2-2-5) 

Platform Technologies 

แ น ะ น า เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย ส่วนประกอบ
ทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบ
บัสและระบบเช่ือมต่ออุปกรณ์ ภายนอก 
ห น่ วยความจ าห น่ วย เก็ บ บั น ทึ ก ข้ อมู ล 
ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ส่วนประกอบและ
ห น้ าที่ ภ าย ใน ระบ บ ป ฏิ บั ติ ก าร  โด ย ใช้
กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน 
การฝึกปฏิบัติ หลักการและการฝึกหัดด้านการ
บริห ารระบบ เช่น  การจัดการบัญ ชีผู้ ใช้ 
บริการการพิมพ์ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึก
ข้อมูล การเฝ้าสังเกตและการแก้ไขปัญหา 

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้เพิ่มใน
รายวิชา
4111244 
ระบบปฏิบตั ิ
การ และใน
รายวิชา 
4111139 
สถาปัตย 
กรรม
คอมพิวเตอร ์

ไม่ม ี

4111140 ระบบปฏบิตักิาร              3(2-2-5) 
Operation Systems  
ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาท

หน้าที่ หลักการท างานและส่วนประกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การท างานแบบโปรแกรม
เดียวและหลายโปรแกรม การจัดล าดับเวลา
งานและการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการหน่วย
ประมวลผล หน่วยความจ า แฟ้มข้อมูลและ
อุปกรณ์ 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 

 
 
 

 

วิชาใหม่ 
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4112251  เทคโนโลยเีครอืขา่ย       3(2-2-5) 
Network Technology 

ภ าพ รวม ขอ งระ บ บ เค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ แนวคิดและองค์ประกอบของ
ระบบ เครือข่ าย  ในระบบ  LAN เช่น  ช้ัน
กายภาพ การสลับเส้นทาง และการค้นหา
เส้นทาง การจัดการเครือข่าย ภัยคุกคามและ
การจัดการความมั่ งคงของเครือข่าย การ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน การเช่ือมต่อระหว่าง
เครือข่าย และการจัดการระบบ LAN ระบบ 
MAN และ ระบบ WAN ในรูปแบบต่าง ๆ  ฝึก
ติดตั้งเครือข่าย และผู้ให้บริการอินเตอร์ 

4114206 เทคโนโลยเีครอืขา่ย        3(2-2-5) 
Network Technology  

ระบ บ เค รื อ ข่ า ย ค อม พิ ว เต อ ร์
สถาปัตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร์ ตัว
แบบ OSI การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่าน
ข้อมูล การเข้ารหัส การสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิทัล 
เราท์ติ้งและ สวิตช่ิง เครือข่ายระยะใกล้และ
เครือข่ายระยะไกล โปรโตคอล เครือข่าย
บ ริก ารสื่ อส ารร่ วม ระบ บ ดิ จิ ทั ล  ระบ บ
เบสแบนด์และบรอดแบนด์ เฟรมรีเรย์และเซล
รีเรย์ เครือข่ายเคลื่อนที่  และเทคโนโลยีใน
อนาคต 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 2) วิชาเฉพาะดา้นเลอืก       ไมน่อ้ยกวา่ 9 นก.  2) วิชาเฉพาะดา้นเลอืก      ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก.  

4112429 เทคโนโลยกีารสือ่สารไรส้าย  
                                 3(2-2-5) 
Wireless Communication 
Technology 

ระบบการสื่อสารไร้สาย ทั้งระบบ
โทรศัพท์เซลลูสาร์ ระบบสื่อสารส่วนบุคคล 
แ ล ะ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย ท้ อ ง ถิ่ น ไ ร้ ส า ย 
ประกอบด้วยคุณลักษณะของช่องสัญญาณ
คลื่นวิทยุ เทคนิคการเข้าถึงช่องสัญญาณใน
ระบบไร้สาย การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
สัญญาณ การส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ ค่า
ส่งผ่านพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบ
การสื่อสารไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริง 
และทักษะการแก้ปัญหา 

 

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

หลักการพื้นฐานการสื่อสารไร้สาย 
ความถี่และช่วงความถี่  คุณลักษณะของ
ช่องสัญญาณ สายอากาศและการส่งสัญญาณ
ของคลื่นวิทยุ การเข้าใช้ช่องสัญญาณ ระบบ
เซลลูลาร์ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ระบบ
เครือข่ายไร้สายแบบอุปกรณ์ ต่ออุปกรณ์ 
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โปรโตคอล ความ
ปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

Principle of wireless 
communication, frequency and 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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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 

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

ศึกษาสาระส าคัญในวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์ แวร์  วิ ธี ก ารออกแบบซอฟต์ แวร์ 
ข้อก าหนดคุณลักษณะความต้องการ การใช้ 
APIs ก า รต รว จ ส อ บ ค วาม ถู ก ต้ อ งข อ ง
ซอฟต์แวร์  การใช้เครื่องมือที่ ช่วยในงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 

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

ส าระส าคั ญ ใน วิ ช าวิ ศ วก รรม
ซอฟต์ แวร์  วิ ธี การออกแบบซอฟต์ แวร์ 
ข้ อ ก าห น ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะความต้ อ งก าร 
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการ
โครงการซอฟต์แวร์ การใช้ช่องทางการเช่ือมต่อ 
(Application Programing Interfaces : APIs) 
การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ การใช้
เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การ
ประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 

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 และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112320 ปญัญาประดษิฐ ์           3(2-2-5) 
Artificial Intelligence  
แนวความคิด เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ

ปัญญา ประดิษฐ์ ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการ
แก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ แบบต่างๆ 
ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาค าตอบ
และการวางแผน งาน เป็นต้น กลยุทธ์การ
ค้นหาขั้นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การ

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

แนวความคิด เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ
ปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาปัญหาพื้นฐาน วิธีการ
แก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์  แบบต่าง ๆ 
ความรู้พื้นฐานการใช้เหตุผล การค้นหาค าตอบ
และการวางแผนงาน เป็นต้น กลยุทธ์การ
ค้นหาขั้นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ การ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
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ปฏิบัติ การเกี่ยวกับการใช้ภาษาธรรมชาติ การ
พิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุม หุ่นยนต์ 

ปฏิบัติ 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 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

4111469 การประมวลผลคลาวด ์   3(2-2-5) 
Cloud Computing 

ความหมาย ประเภท คุณลักษณะ
ของคลาวด์  การประยุกต์และบริการบน
คลาวด์ ประโยชน์ของการประมวลผลแบบ
คลาวด์ต่อธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์  โครงสร้าง
พื้นฐานของคลาวด์  การประมวลผลแบบ
คลาวด์  หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์  การ
ออก แบ บ แล ะก ารบ ริห ารจั ด ก าร  ก าร
ประมวลผลแบบคลาวด์ ทั้ งในมุ มของผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภยั 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์งานคลาวด์ 

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

วิชาใหม่ 

4112357 ธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์    3(2-2-5) 
Electronic Business 
หลักการและวิชานี้กล่าวถึงหลักการ

ในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใช้งานท้ัง
ภายในองค์กรเพื่อการสื่อสารกับบุคลากรที่

4114312 ธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์    3(2-2-5) 
Electronic Business 
ภาพรวมของเทคนิคและประเด็นใน

การออกแบบ การสร้างและการจ าลองระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาพาณิชย์

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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เกี่ ยวข้อง โดยใช้ระบบอินทราเน็ต  และ
ภายนอกองค์กรในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้
จ าหน่ายสินค้า โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ศึกษาจากตัวอย่างในกรณีศึกษาของธุรกิจที่
ประสบผลส าเร็จในการจัดท าระบบธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานทาง
โครงสร้างธุรกิจ การสร้างฐานความรู้ ระบบ
อินเทอร์เน็ต และการวางแผนการตลาด 

 

อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ จั ด ก า ร ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ 
สภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบ  แพลตฟอร์ม
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ก า ร ช า ร ะ เ งิ น แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
การบู รณ าการระบบ และเทคนิคธุรกิ จ
เคลื่อนที่ 

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

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112364 การคน้คนืสารสนเทศ        3(2-2-5) 
Information Retrieval 
ห ลั ก ก า ร จั ด เก็ บ แ ล ะ ค้ น คื น

สารสนเทศ การจัดท าตัวแทนสารสนเทศ  
การจัดท าดรรชนี สาระสังเขป กระบวนการ 
และกลวิธี ในการค้นคืนสารสน เทศจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ หลักการท างานของโปรแกรม
ค้นหา การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
ของระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
และการประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 

4114313 การคน้คนืสารสนเทศ        3(2-2-5) 
Information Retrieval  

หลั กการและแนวคิ ดในการค้ นคื น
สารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ 
ขั้นตอนการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการ
ค้ นคื นสารสนเทศ การประเมิ นผลการค้ นคื น
สารสนเทศ 

Principles and concepts of 
information retrieval, components of information 
retrieval, steps of information retrieval, 
information search strategies and techniques, 
evaluation of information search results 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112362 การจดัการเทคโนโลยสี านกังาน       
                                              3(2-2-5) 

Office Technology 
Management  
หลักและการวางแผนการจัดการ

ส านักงาน ระบบและขั้นตอนการท างาน การ
บริหารงานบุคคลในส านักงาน เทคนิคในการ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการประเมิน
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีในการจัดส านักงาน
สมั ย ให ม่ ระบบ การสื่ อส าร  หลั ก เกณ ฑ์ 

4114314  การจดัการเทคโนโลยสี านกังาน 

                                              3(2-2-5) 
Office Technology 
Management  
แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ส า นั ก ง า น 

เทคโนโลยีส านักงาน การบริหารส านักงาน 
องค์กรสมัยใหม่ การจัดการส านักงานอัตโนมัติ 
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส านักงาน และแนวโน้มการปรับปรุงระบบการ
จัดการส านักงาน 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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องค์ประกอบกระบวนการและเทคโนโลยี ท่ีใช้
ใน ก ารจั ด ก าร เอก ส ารส านั ก งาน  แ ล ะ
สารสนเทศขององค์กร 

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

4112471 หวัขอ้พเิศษเกีย่วกบัเทคโนโลย ี
สารสนเทศ                    3(2-2-5) 
Special Topics in Information 
Technology   
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่

เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ค้นคว้า
องค์ความรู้นวัตกรรมด้านความรู้ เทคนิคและ
อุปกรณ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดวิชา
ขึ้นตามความเหมาะสม 

 
 
 

4114315 หวัขอ้พเิศษเกีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ                    3(2-2-5) 
Special Topics in Information 
Technology  
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่

เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาการ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ 
ฮ า ร์ ด แ วร์ ห รื อ ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารท าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าองค์ความรู้ 
นวัตกรรม เทคนิคและอุปกรณ์ใหม่ ๆ 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. รวม
ค าอธิบาย
รายวิชาหัวข้อ
พิเศษเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์
ทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และรายวิชา
หัวข้อพิเศษ
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เข้าด้วยกัน 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4112366 เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                              3(3-0-6) 
Economics of Information 
Technology 

หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี ตลาดและการแข่งขัน

4114420 เศรษฐศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ         
                                              3(3-0-6) 

Economics of Information 
Technology 

หลักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี ตลาดและการแข่งขัน

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประ เมิ นการลงทุนทางด้ าน  เทค โน โลยี
สารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
พัฒนา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนา
ก าลังคนและการจ้างงาน การเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ ประสิทธิภาพในการผลิต โครงสร้างภาษี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
การปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ 

ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประ เมิ นก ารลงทุ นท างด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนา
ก าลังคนและการจ้างงาน การเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ ประสิทธิภาพในการผลิต โครงสร้างภาษี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
การปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ 

Principles of economics, 
theories related to process of 
innovative and technological change 
and competition in information 
technology market, evaluating 
investments information technology, 
impact of development and change, 
information technology development, 
economy and industry manpower 
development and employment. 
business growth production efficiency, 
tax structure, technology transfer, 
research and development, adapting 
to information society 

4112363 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เชิงกลยทุธ ์                   3(2-2-5) 
Management of Strategic 
Information Technology  
แนวคิดในการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์การภาครัฐและเอกชน การ
จัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และ
ข้อมูล การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
และล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากกรณีศึกษา ระบบสารสนเทศในองค์การ 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
ทั้งองค์การ รวมถึงการศึกษาและบันเทิง การ
วางแผนกลยุทธ์และนโยบายการใช้เทคโนโลยี

4114421 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
เชิงกลยทุธ ์                   3(2-2-5) 
Management of Strategic 
Information Technology  
ความหมาย ความส าคัญ  และ

องค์ประกอบของการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของ
กลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายนอกและ
ภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผลกล
ยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน 
และการวางแผนกลยุทธด้ าน เทคโนโลยี

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสน เทศด้ านองค์ การ บุ คลากร และ
งบประมาณ  แนวโน้ มของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สารสนเทศ 
Management of strategic 

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

4112365 การวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ   
                                   3(2-2-5) 
Enterprise Resource Planning 

ค ว าม รู้ ห ลั ก ก า รก า ร ว า งแ ผ น
ทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสร้าง
ระบ บ บั ญ ชีทั่ ว ไป เบื้ อ งต้ น  การบ ริห าร
โป รแกรม ป ระยุ กต์  ส ร้ างสมุ ด ล งบั ญ ชี 
งบ ป ระ ม าณ  ร าย งาน ส ถ าน ะ ก า ร เ งิน  
การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ 
การใช้งานพร้อมกัน การจัดการด้านรายงาน 
การจัดพิมพ์ ล าดับของเอกสาร และตัวเลือก
โปรไฟล์ 

 
 
 

4114422 การวางแผนทรพัยากรวสิาหกจิ
                                   3(2-2-5) 
Enterprise Resource Planning 

ความหมายและความส าคัญของการ
วางแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP) ที่มีต่อ
ธุรกิจ องค์ประกอบของระบบ ERP ได้แก่ 
ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบ
การควบคุมการจัดจ าหน่าย ระบบควบคุม
สินค้าคงคลัง ระบบต้นทุนการผลิต ระบบทาง
บั ญ ชีและการ เงิน  และระบ บ งาน อื่ น ๆ 
โครงสร้างของระบบ ERP ได้แก่ ซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูลรวม ระบบสนับสนุนการบริหาร
จั ดการระบบสนั บสนุ นการพัฒ นาและ 
การปรับเปลี่ยน การออกแบบระบบ ERP การ
น า ร ะ บ บ  ERP ม า ใช้ ใน อ งค์ ก า ร  แ ล ะ 
การบ ารุงรักษาระบบ ERP 

Definition and importance of 
enterprise resource planning (ERP) for 
business, ERP components: production 
planning and control system, 
distributed control system, inventory 
control system, manufacturing cost 
system, accounting and financing 
system, etc. with emphasis on practical 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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work in principles and theories, 
applied, ERP structures: software, 
business application software, 
integrated database, system 
administration utility, development 
and customization, ERP design, 
implementation, and  maintenance 

4112367 ผูป้ระกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                              3(2-2-5) 
Information Technology 
Entrepreneurship 

ศึกษากระบวนการในการเริ่มต้น
เป็นผู้ประกอบการการประสบความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการการประเมินและการตระหนัก
ถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธ์ส าหรับก่อตั้งและ
พั ฒ น า ก า ร ล ง ทุ น ท า ง ธุ ร กิ จ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของ
การลงทุนแบบใหม่ๆการลงทุนส าหรับวิสาหกจิ
ของกลางและขนาดย่อมรวมทั้งการลงทุนใน
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

4114423 ผูป้ระกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
                                              3(2-2-5) 

Information Technology 
Entrepreneurship 

กระบวนการในการเริ่มต้น เป็น
ผู้ประกอบการ การประสบความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ การประเมินและการตระหนัก
ถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธ์ส าหรับก่อตั้ งและ
พั ฒ น า ก า ร ล ง ทุ น ท า ง ธุ ร กิ จ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการ วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
ของการลงทุนแบบใหม่ๆ การลงทุนส าหรับ
วิสาหกิจของกลางและขนาดย่อมรวมทั้ง การ
ลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  การเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การเป็นผู้ประกอบการในหน่วยงาน การตลาด
ส าหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยประเมิน
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

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

technopreneurship; intrapreneurship; 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา  
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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marketing for innovation and 
technology; diffusion of innovation and 
technology, business feasibility study 
for innovation and technology 

4112472 หวัขอ้พเิศษเกีย่วกบัซอฟตแ์วรท์าง
เทคโนโลยสีารสนเทศ        3(2-2-5) 
Special Topics in Information 
Technology Software 

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่
เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านซอฟท์แวร์ 
ในขณะนั้น ค้นคว้าองค์ความรู้นวัตกรรมด้าน
ความรู้  เทคนิคและอุปกรณ์ ใหม่  ๆ ซึ่ งจะ
ก าห น ดรายล ะ เอี ย ด วิ ช าขึ้ น ต าม ความ
เหมาะสม รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ าได้ก็
ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ท่ีต่างจากเดิม 

ไม่ม ี

ปรับออก 

4112473 หวัขอ้พเิศษเกีย่วกบัการบรหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ        3(2-2-5) 
Special Topics in Information 
Technology Management  
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่

เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในขณะนั้น ค้นคว้าองค์ความรู้นวัตกรรมด้าน
ความรู้  เทคนิคและอุปกรณ์ ใหม่  ๆ ซึ่ งจะ
ก าห น ดรายล ะ เอี ย ด วิ ช าขึ้ น ต าม ความ
เหมาะสม รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ าได้ก็
ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ท่ีต่างจากเดิม 

ไม่ม ี

ปรับออก 

9.2.3 วิชาฝกึประสบการณว์ชิาชพีหรอืสหกจิ
ศกึษา                    ไมน่อ้ยกวา่ 7 นก. 

4112474 การเตรยีมฝกึประสบการณว์ชิาชีพ
เทคโนโลยสีารสนเทศ        2(1-2-3) 
Preparation for Professional 
Experience in Information 
Technology 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม

9.2.3 กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชพี  
                                  ไมน่อ้ยกวา่  7 นก. 
4114104 การเตรยีมฝกึประสบการณว์ชิาชีพ

และการเตรยีมสหกจิศกึษาทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                         1(90 ชั่วโมง) 
Preparation for Professional 
Experience and Cooperative 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
หน่วยกิต 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของ
ก า รป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

Education in Information 
Technology 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษาในทักษะด้านการเรียนรู้ 
ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะการท างาน การ
ตัดสินใจ การประเมินตนเอง การก าหนด
เป้ าหมาย และการพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Activities to prepare students 
in prior professional experiences, 
including learning skill, professional 
skill skills: self-assessment, decision, 
targeting, and improving characteristics 
for information technology 
professionals 

4. เพิ่มเติม
เนื้อหาของ
รายวิชา การ
เตรียมสหกจิ
ศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
5. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี

4114208 การฝกึประสบการณว์ชิาชีพดา้น  
เทคโนโลยสีารสนเทศ 1  

                                         1(90 ชั่วโมง) 
Professional Experience in 
Information Technology 1 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4114104 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และการเตรียมสหกิจศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Pre-requisite : 4114104 
Preparation for Professional 
Experience and Cooperative 
Education in Information 
Technology 
ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่อน าความรู้ความสามารถที่ได้จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ขั้นต้น 

Professional experience in 
information technology in government 

วิชาใหม่ 
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agencies or private organizations, to 
apply abilities and knowledge studied 
from regular basic curriculum 

ไม่ม ี

4114317  การฝกึประสบการณว์ชิาชพีดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 2  

                                         1(90 ชั่วโมง) 
Professional Experience in 
Information Technology 2 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4114208 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Pre-requisite : 4114208 
Professional Experience in 
Information Technology 1 
ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่อน าความรู้ความสามารถที่ได้จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ 

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

วิชาใหม่ 

4112475 การฝกึประสบการณว์ชิาชีพ
เทคโนโลยสีารสนเทศ          5(450) 
Professional Experience in 
Information Technology 

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเพื่ อน าความรู้ความสามารถรวบ
ยอดจากการศึ กษ า ตลอดห ลั กสู ต ร ไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

4114424  การฝกึประสบการณว์ชิาชพีดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3  

                                        4(360 ชั่วโมง) 
Professional Experience in 
Information Technology 3 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4114317 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Pre-requisite : 4114317 

Professional Experience in Information 
Technology 2 

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐและ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
จ านวนหน่วย
กิต 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
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เอกชนเพื่อน าความรู้ความสามารถที่ได้จาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ภาษาอังกฤษ 

4112476 การเตรยีมสหกจิศกึษา       1(0-2-1) 
Preparation for Cooperative  
Education 

ความหมายสหกิจศึกษา การให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานและอาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ  การพัฒนาอาชีพ การเขียน
จดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์ 
ทักษะการท างาน การตัดสินใจ การประเมิน
ตนเองและการก าหนดเป้าหมาย  

ไม่ม ี

1. ตัดวิชานี้
ออก 

2. ใช้
ค าอธิบาย
รายวิชา
บางส่วนใน
วิชานี้เพิ่มใน
รายวิชา 
4114104 
การเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและ
การเตรียมสห
กิจศึกษา
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4112477 สหกจิศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
                                                6(560) 

Cooperative Education 

ฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
เพี่อแก้ปัญหาในองค์กร ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่ง
เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ มีการ
ก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน รวมถึงนักศึกษา
ต้องท าบันทึกการท างานประจ าวัน 

4114425 สหกจิศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ       
                                        6(600 ชั่วโมง) 

Cooperative Education in 
Information Technology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4114317 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Pre-requisite : 4114317 

Professional Experience in Information 
Technology 2 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา และ
ช่ือวิชา 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ฝึกสหกิจศึ กษาทางเทคโน โลยี
สารสนเทศในสถานประกอบการของรัฐหรือ
เอกชนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  นักศึกษา
รับผิดชอบและปฏิบั ติหน้ าที่ เสมื อน เป็ น
พนักงานของสถานประกอบการ นักศึกษาต้อง
ได้รับมอบหมายและก าหนดหน้าที่ อย่าง
ชัดเจนซึ่งต้องเป็นงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนักศึ กษาต้องใช้ความรู้
ความสามารถได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร 
เพี่อปฏิบัติงานและแก้ปัญหาขององค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และตลอดการฝึกงานนักศึกษา
ต้องท าบันทึกการท างานประจ าวัน  

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

9.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี       ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 
ให้ เลื อก เรี ยนวิช า ใด  ๆ  ในห ลั กสู ต ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

9.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี       ไมน่อ้ยกวา่ 6 นก. 
ให้ เลื อก เรี ยนวิ ชาใด  ๆ  ในหลักสู ต ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

คงเดิม 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3812/2558 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 724/2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  
เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา  
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ภาคผนวก ซ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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1. ดร.สมคดิ แซห่ล ี 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวฒุิ การปรบัปรงุแก้ไข 

1 หน้า 3 ข้อ 9. ปรับชื่อวุฒิให้ตรงกับมหาวิทยาลัยที่
ส าเร็จ 

ปรับแก้คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2 หน้า 5 ข้อ 12. ควรน าผลการประเมินหลักสูตรใน
ปัจจุบันเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้
ด้วย 

ปรับปรุง 

3 หมวด 2 ควรเพิ่มความร่วมมือกับสถานประกอบ
การณ์ในท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

ปรับปรุงในส่วนของความส าคัญ
ของหลักสูตร 

4 หมวด 3 การเข้าเรียน ควรจะเปิดโอกาสให้
นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้า
เรียนได้ โดยจะต้องปรับพื้นฐานตามความเหมาะสม 

ไม่มีแก้ไข 

5 ควรจะเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวกับการพัฒนาบน 
Mobile Application บ้าง เนื่องจากแนวโน้มจะใช้
มากขึ้น หรือ Digital Contents 

เพ่ิมรายวิชา โมบายเทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่น รายวิชา เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

6 รายวิชาระบบปฏิบัติการ ควรเพ่ิมเนื้อหา Cloud 
Computing 

เพ่ิมรายวิชา พื้นฐานการ
ประมวลผลคลาวด์ 

7 รายวิชา 4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย ควรจะเพ่ิม
เนื้อหา Mobile Network 

เพ่ิมเนื้อหา Mobile Network ใน
รายวิชา เทคโนโลยีเครือข่าย 

8 แหล่งฝึกประสบการณ์ควรมีที่ยะลา ไม่มีแก้ไข 

 

2. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวฒุิ การปรบัปรงุแก้ไข 

1 หน้า 50 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรระบุให้
ชัดเจน 

ปรับปรุง 

2 ควรอ้างอิงกับมาตรฐาน ACM และมาตรฐาน IEE ไม่มีแก้ไข 

3 ควรจัดตารางให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 เรียนใน
ภาพรวมด้านพ้ืนฐานเทคโนโลยีก่อน เพ่ือปรับ
พ้ืนฐานให้นักศึกษาเข้าใจตามขั้นตอน เช่น IT 
Fundamental   

ปรับปรุงแผนการเรียน 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวฒุิ การปรบัปรงุแก้ไข 

4 ควรมีรายวิชาใหม่ๆ ที่ทันยุคสมัยและเป็นรายวิชาที่
นักศึกษาน าไปใช้ประโยชน์หลังส าเร็จการศึกษา 
เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
Data mining, Cloud technology เป็นต้น  

ปรับปรุงรายวิชาเพ่ิมเติม เช่น
รายวิชา พื้นฐานการประมวลผล
คลาวด์ เหมืองข้อมูล โมบาย
เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น   

 

3. ผศ.ดร.สมพร เรอืงออ่น  

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวฒุิ การปรบัปรงุแก้ไข 

1 ควรสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศว่าต้องเป็นอย่างไร เพื่อแยกความ
แตกต่างหรือจุดเน้น ที่บ่งบอกได้ว่าเป็นนักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรับปรุงรายวิชา ให้ฝึกภาคสนาม
นอกชั้นเรียน และรายวิชาการฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 3 

2 ก าหนดอาชีพเมื่อจบการศึกษาแล้ว ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ปรับปรุงรายวิชาสหกิจศึกษา 

3 ควรจัดรายวิชาที่จะท าให้ได้บัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต 

ปรับปรุงรายวิชาสหกิจศึกษา 

4 ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์
ให้มากกว่า 1 รายวิชา หรืออาจปรับลดหน่วยกิตให้
น้อยลงหรือจัดให้เรียนในทุกรายวิชา 

ไม่มีแก้ไข เพราะมีรายวิชาเลือกเสรี
ให้นักศึกษาเลือกตามความสนใจ 

5 ควรจัดรายวิชาที่เน้นการเรียนภาคปฏิบัติให้มากขึ้น ปรับปรุงรายวิชา ให้ฝึกภาคสนาม
นอกชั้นเรียน และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 3 

6 รายวิชาพ้ืนฐานการศึกษา ควรจะมีรายวิชา
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ ศาสนาเปรียบเทียบ หรือ
รายวิชามนุษย์กับสังคม เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใจความแตกต่างพหุวัฒนธรรม 

ไม่มีแก้ไข เนื่องจากรายวิชา
การศึกษาท่ัวไป จัดท าในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

7 ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล เช่น 
Big Data, Data Mining  

ปรับปรุงรายวิชา เหมืองข้อมูล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม 2560 
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ล าดับ ข้อสังเกตของสภาวชิาการ การปรบัปรงุแก้ไข 

1 เขียนหลักสูตรได้ดี - 

2 ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษา   ปีที่ 5  ที่ส าเร็จ
การศึกษาไม่ตรงกับจ านวนที่ได้รับในแต่ละปี 
และงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 

ปรับแก้จ านวนงบประมาณปีที่ 4 และปี
ที่ 5 เหมือนกัน 

3 ตรวจสอบรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ  วิชาเลือก ว่า
เป็นไปตาม มคอ .1 สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์หรือไม่ 

ตรงตาม มคอ. 1  

4 ชื่อวิชาเศรษฐกิจดิจิตอล ควรปรับชื่อวิชาวิชาเป็น 
เศรษฐกิจดิจิตอล 

ปรับชื่อตามค าแนะน า 

5 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ไม่ควร
อยู่ในวิชาเลือก ควรปรับให้อยู่ในวิชาบังคับ 
เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้เรียน 

ปรับให้อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะทาง ด้าน
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

6 ปรับค าอธิบายรายวิชาการสืบค้นสารสนเทศ 
นอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการสารสนเทศไม่
เกี่ยวกับผู้พัฒนาระบบ หากเวียนในฐานะ
ผู้พัฒนาระบบควรเรียนเกี่ยวกับ โครงสร้างของ
ข้อมูล โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ 

ไม่ได้แก้ไข เนื่องจากเป็นวิชาเลือก 

7 ทบทวนวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร ไม่ควร
อยู่ในวิชาเลือก ควรก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ 

ปรับแก้วิชาอัตลักษณ์ ให้อยู่ในกลุ่ม
เฉพาะด้านบังคับทุกรายวิชา 

8 ปรัชญาของหลักสูตรแต่ละท่ีไม่ตรงกัน ปรับแก้ปรัชญาให้ตรงกัน 

9 แผนการพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาส่งบุคลากร
สายผู้สอน เพ่ิมเติม การส่งเสริมให้อาจารย์ท า
วิจัยเพื่อเพ่ิมความเข้มแข็งให้อาจารย์ในหลักสูตร 

ปรับปรุงเพิ่มเติมในหมวดที่ 6 การ
พัฒนาอาจารย์ 

10 ปัญหาของนักศึกษาแรก ตัดข้อความ ขาด
ประสบการณ์ด้านการเข้าสู่อาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัดข้อความออกตามค าแนะน า 

11 วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ ควรระบุ
ค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนว่าเป็นการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ 

ไม่ได้ปรับแก้ เนื่องจากสาขาวิชาใช้สถิติ
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ล าดับ ข้อสังเกตของสภาวชิาการ การปรบัปรงุแก้ไข 

12 วิชาระบบสารสนเทศและการบริหาร หา
ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับรายวิชาหรือไม่ 

เนื้อหาเก่ียวข้องกับรายวิชา 

13 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกลยุทธ์ ควร
เพ่ิมเติมการเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าแผน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชา  การ
วางแผนกลยุทธด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14 วิชาการจัดการเทคโนโลยีส านักงาน ควรปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้สั้นและมีความหมายกระชับ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาตาม
ค าแนะน า 

15 วิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม และวิชา
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ คนรวมเป็นวิชา
เดียวกัน หรืออยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน 

ไม่ได้ปรับแก้ เพราะไม่มีรายวิชา
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

16 ค าอธิบายรายวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ส านักงาน ควรตรวจสอบการใช้ค าและปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับ 

ปรับแก้ไขตามข้อ 14 

17 ตรวจสอบจ านวนเอกสารต ารา วารสารให้เป็น
ปัจจุบัน 

ปรับแก้ไขตามค าแนะน า 

18 ทบทวนชื่อวิชา บริหารและการบ ารุงรักษาระบบ
การให้บริการอินเตอร์เน็ต และวิชา ความม่ันคง
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหาร 
เนื่องจากชื่อวิชายาวเกินไป ควรปรับให้ชื่อวิชา
สั้นมีความกระชับ 

ชื่อวิชาระบุใน มคอ.1 จึงไม่มีการ
ปรับแก้ 

19 ทบทวนหน่วยกิตวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1(1-2-1) 

ปรับแก้เป็น 2 หน่วยกิต 2(1-2-3) 

20 ค าอธิบายรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตัดค าว่า 
“ศึกษา” 

ไม่ได้ปรับแก้ เนื่องจากเป็นวิชาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

21 ทบทวนวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับวิชาโครงงานเนื้อหาวิชาซ้ าซ้อน
กันหรือไม่ 

ตรวจสอบแล้ว ไม่ซ้ าซ้อน 
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ล าดับ ข้อสังเกตของสภาวชิาการ การปรบัปรงุแก้ไข 

22 ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบว่า
มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ. ศ. 2558  หรือไม่ 

ตรวจสอบแล้ว  

23 เพ่ิมเติมข้อก าหนดวิชาฝึกประสบการณ์กับฝึก 
สหกิจศึกษา 

ตรวจสอบและปรับแก้ตามค าแนะน า 

24 ค าอธิบายรายวิชาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาระบุ
เนื้อหาเก่ียวกับผู้ประกอบการ ไม่มีเนื้อหา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาให้เกี่ยวข้อง
กับการเป็นผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

25 จัดท าตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับ 
มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบของส านักงานและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยใส่ในภาคผนวก 

ปรับแก้ตามค าแนะน า แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ฎ 

26 ตรวจสอบการพิมพ์ค าว่าผิด วรรค ตอน ตรวจสอบและปรับแก้ตามค าแนะน า
โดยรวมทั้งเล่ม 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุง

แก้ไข 

1 ปรับแก้ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ จำกตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็น
ตัวพิมพ์เล็ก ถ้ำเป็นค ำท่ีอยู่ในระหว่ำงประโยค ยกเว้นค ำศัพท์เฉพำะ 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

2 วิชำระบบฐำนข้อมูล ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำอังกฤษ ประโยคแรก ตัด
ค ำว่ำ The ออก 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3 วิชำกำรบูรณำกำรกำรเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี ให้ปรับชื่อ
ภำษำอังกฤษ เป็น Integration of Programming and 
Technology 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

4 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรศึกษำ ควรเขียนตำม
กระบวนกำรที่หลักสูตรจะด ำเนินกำร 

- ข้อ 2.1 กำรทวนสอบมำตฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะที่ยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ให้แยกเป็นข้อ 2.1.1 ผลกำรเรียนรู้ระดับรำยวิชำ และ 
2.1.2 ผลกำรเรียนรู้ในระดับหลักสูตร 

- ข้อ 2.2 กำรทวนสอบมำตฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำ
ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้แยกเป็นข้อย่อย 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

5 ตรวจสอบเครื่องหมำยหรือค ำที่เหมำะสม เช่น  
- ค ำท่ีมีไม้ยมก (ๆ) ให้แยกจำกกัน  
- กำรประยุกต์ใช้ ตัดค ำว่ำใช้ 
- นวัตกรรมใหม่ ตัดค ำว่ำใหม่ออก 
- กำรใช้เครื่องหมำย semicolon (;), colon (:), comma (,) 

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ 
ตารางการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
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A ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

B เทคโนโลยีเพื่องานประยกุต ์

C เทคโนโลยีและวธิีการทางซอฟต์แวร ์

D โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

E ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

โครงสรา้งหลกัสตูร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology Program) 

รายละเอยีด 
จ านวน

(นก.)ของ
หลกัสตูร 

จ านวน
(นก.)ตาม 
มคอ.1 

กลุม่เนือ้หาสาระ 

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

หมวดวชิาเฉพาะ   84   องคค์วามรูต้ามเนือ้หาสาระตาม มคอ.1 

วชิาแกน จ านวน (หนว่ยกติ) ตาม มคอ.1 9 9 ตาม มคอ.1: ก าหนดเนือ้หา
สาระวชิาแกนคอื 

                          

1 สถิติเพื่อการวจิัยด้านคอมพิวเตอร์  3   - คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          x               

2 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3   x                         

3 
คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3   
- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          x               

รวมจ านวนหนว่ยกติของหลกัสตูร 9                               

วชิาเฉพาะดา้น จ านวน(หนว่ยกติ) ตาม มคอ.
1 

  45 9 18 12 6                             

1 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 3   3                               x   

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3   3               x                   

3 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ  3   3                             x     
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A ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

B เทคโนโลยีเพื่องานประยกุต ์

C เทคโนโลยีและวธิีการทางซอฟต์แวร ์

D โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

E ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

โครงสรา้งหลกัสตูร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology Program) 

รายละเอยีด 
จ านวน

(นก.)ของ
หลกัสตูร 

จ านวน
(นก.)ตาม 
มคอ.1 

กลุม่เนือ้หาสาระ 

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

4 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   2                               x   

5 ระบบฐานข้อมูล 3     3             x                   

6 การบริหารและการบ ารุงรักษาระบบ
การให้บริการอินเทอร์เน็ต 

3   
  

3 
    

                    x       

7 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3     3                               x 

8 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

3   
  

3 
    

    x                       

9 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 1     1               x                 

10 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 2     2               x                 

11 การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3   
  

3 
    

                      x     

12 เศรษฐกิจดิจิทัล 3     3                               x 

13 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 2     2             x                   
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A ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

B เทคโนโลยีเพื่องานประยกุต ์

C เทคโนโลยีและวธิีการทางซอฟต์แวร ์

D โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

E ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

โครงสรา้งหลกัสตูร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology Program) 

รายละเอยีด 
จ านวน

(นก.)ของ
หลกัสตูร 

จ านวน
(นก.)ตาม 
มคอ.1 

กลุม่เนือ้หาสาระ 

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

14 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศและการบริหารความเส่ียง  

3   
  

3 
    

      x       x             

15 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น 3     3                       x x       

16 ขั้นตอนวิธ ี 3       3                   x           

17 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ขั้น
พื้นฐาน 

3   
    

3 
  

                x           

18 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ขั้นสูง 3       3                   x           

19 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ  3       3                             x 

20 การท าเหมืองข้อมูล 3       3           x                   

21 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี 

3   
    

3 
  

          x           x     

22 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 3         3                   x   x     

23 ระบบปฏิบัตกิาร  3         3                   x x x     
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A ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

B เทคโนโลยีเพื่องานประยกุต ์

C เทคโนโลยีและวธิีการทางซอฟต์แวร ์

D โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

E ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

โครงสรา้งหลกัสตูร สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology Program) 

รายละเอยีด 
จ านวน

(นก.)ของ
หลกัสตูร 

จ านวน
(นก.)ตาม 
มคอ.1 

กลุม่เนือ้หาสาระ 

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

24 เทคโนโลยีเครือข่าย  3         3               x             

รวมจ านวนหนว่ยกติของหลกัสตูร 67 45 11 29 18 9 0 1 1 1 4 3 2 2 3 3 3 5 2 3 

ประสบการณภ์าคสนาม จ านวน (หนว่ยกติ) 
ตาม มคอ.1 

ไมน่อ้ย
กวา่ 7 

0-9 
                  

  þ  ฝึกงาน หรือ 7 0-3 
                  

  þ  สหกิจศึกษา 9 6-9 
                  

รวมจ านวนหนว่ยกติของหลกัสตูร 7-9 0-9 
                  

หมายเหต ุ
            

        1 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม ควรจัดให้มีภายใน 5 ปี หลังจากการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ถา้มีหนว่ยกิตให้นบัเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 
    

 
1.1 ฝึกงานกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งกับวิชาชีพคอมพวิเตอร์ (0-3 หน่วยกิต) หรอื 

 
1.2 ท าสหกิจศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพวิเตอร์ (6-9 หน่วยกิต) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 

ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวตัิอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูร 

 ระดบัปริญญาตร ี  ระดบัปรญิญาโท  
มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 

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

1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ หลกัสตูร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกลุ นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ 
3. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
4. สงักดั   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวตัิการศกึษา  
ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา  คุณวฒุ ิ สาขาวชิา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2548 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2534 
     

6. ผลงานทางวชิาการ  
6.1. งานวจิยั  

ซอและ เกปัน  พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์  และอัจฉราพร  ยกขุน. (2559). รายงานวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้  เทคนิค
เหมืองข้อมูล : กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ , ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร , รัตนาภรณ์  ศรีหาพล , วันชนะ  
พรหมทอง, สุลัยมาน เภอโส๊ะ, และรอปีมิง แมะเราะ. (2557). รายงานวิจัยเรื่อง 
ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ , สุภา วัชระสุขุม , ปราณี หล าเบ็ญสะ ,  

พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ , ยะพา เจ๊ะนิ , อานัส รุ่งวิทยพันธ์ , นิฮารงค์ โต๊ะสู ,  
นิยามาล อาแย และอามีเน๊าะ ดีแม . (2557). รายงานวิจัยเรื่อง การประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ใน
โรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 5). ยะลา : คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อรวรรณ กมล และสุกินา อาแล . (2557). 
รายงานวจิยัเรือ่ง ปัจจัยบางประการทีม่ีผลต่อการบูรณาการการจดัการเรยีนรูก้บั
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ยะลา : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

วันชนะ พรหมทอง, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และสุลัยมาน เภอโส๊ะ. (2556). รายงานวิจัย
เรื่อง ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สถาบันวจิยัและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ศุภลักษณ์ สินธนา , พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ , สุภา วัชรสุขุม , ปราณี หล าเบ็ญสะ ,  
พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ , ยะพา เจ๊ะนิ , อานัส รุ่งวิทยพันธ์ , นิยามาล อาแย ,  
นิฮารงค์ โต๊ะสู และอามีเน๊าะ ดีแม . (2556). รายงานวิจัยเรื่อง การประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ใน
โรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 4). ยะลา : คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ศุภลักษณ์ สินธนา , พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ , สุภา วัชรสุขุม , ปราณี หล าเบ็ญสะ ,  
พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ , ยะพา เจ๊ะนิ , อานัส รุ่งวิทยพันธ์ , นิฮารงค์ โต๊ะสู ,  
นิยามาล อาแย และอามีเน๊าะ ดีแม .(2555). รายงานวิจัยเรื่อง การประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ใน
โรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3). ยะลา : คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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6.2. บทความ  
พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ , ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร , รัตนาภรณ์  ศรีหาพล , วันชนะ  

พรหมทอง, สุลัยมาน เภอโส๊ะ และรอปีมิง แมะเราะ. (2559). ระบบสารสนเทศ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 
5 วันที่ 24-25 เมษายน 2559 (หน้า 70). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา, ปราณี หล าเบ็ญสะ, สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ, 
พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิยามาล อาแย, อามีเนาะ ดีแม 
และนิฮารงค์ โตะสู. (2559). การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ใน
โรงเรียนเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 24-25 เมษายน 2559 (หน้า 400). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

ปราณี หล าเบ็ญสะ, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ , ศุภลักษณ์ สินธนา, ปราณี หล าเบ็ญสะ , 
สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, 
นิยามาล อาแย , อามีเนาะ ดีแม และนิฮารงค์ โตะสู . (2559). การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา
(ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 24-25 เมษายน 
2559 (หน้า 390). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ปราณี หล าเบ็ญสะ, ศุภลักษณ์ สินธนา , พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ , สุภา วัชรสุขุม , 
ปราณี หล าเบ็ญสะ, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ยะพา เจ๊ะนิ, อานัส รุ่งวิทยพันธ์,  
นิฮารงค์ โต๊ะสู  และอามีเน๊าะ ดีแม . (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนที่
ได้ รั บ การจั ดการศึ กษ าแบบ ทวิภ าษา (ภาษ าท ย – ภาษ ามลายู ถิ่ น ) 
ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2556. ในการ
ป ระ ชุ ม วิ ช า ก าร ร ะดั บ น าน าช าติ  YRU National and international 
conference on isiamic education ครั้งที่  1 วันที่  28-29 เมษายน 2558 
(หน้า 35). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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สุภา วัชรสุขุม, ปราณี หล าเบ็ญสะ ศุภลักษณ์ สินธนา พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ปราณี 
หล าเบ็ญสะ พิมพ์ปวีณ์สุวรรณโณ ยะพา เจ๊ะนิ อานัส รุ่งวิทยพันธ์ นิฮารงค์  
โต๊ะสู และอามีเน๊าะ ดีแม. (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา 
(ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี
การศึกษา 2556. ในการประชมุวชิาการระดบัชาต ิครั้งที่ 4 ประจ าป ี2558 วันที่ 
5 สิงหาคม 2558 (หน้า 305). ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์. 

6.3. หนังสอื /เอกสารทางวชิาการ  
เอกสารประกอบการสอน 

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์. (2558). โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ , ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์. (2557). แพลตฟอร์มเทคโนโลยี. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี , ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์. (2556). ระบบปฏิบัติการ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 

7. ประสบการณท์างวชิาการ 
7.1. ประสบการณก์ารสอน 

7.1.1. ระดบัปรญิญาตร ี22 ป ี 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา เทคโนโลยี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งาน- 
            เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-3-0) นก. 
 ชื่อวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-6-0) นก. 
 ชื่อวิชา สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1) นก. 
 ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(1-2-3) นก. 

7.1.2. ระดบัปรญิญาโท - ป ี 
 

7.2. ประสบการณก์ารเปน็ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ 
ไม่มี 

 (ลงชื่อ)  เจ้าของประวัติ 
 (นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์) 
 
 
  



216 

 

 
ประวตัิอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูร 

ระดบัปรญิญาตร ี  ระดบัปรญิญาโท  
มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 

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

1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกลุ นางสาวอัจฉราพร  ยกขุน 
3. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
4. สงักดั   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวตัิการศกึษา  
ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา  คุณวฒุ ิ สาขาวชิา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2548 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2544 

     
6. ผลงานทางวชิาการ  

6.1. งานวจิยั  
ซอและ เกปัน พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์  และอัจฉราพร  ยกขุน. (2559). รายงานวิจัย

เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้ เทคนิคเหมือง
ข้อมูล : กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 
 
 
 
 



217 

 

6.2. บทความ  
Yokkhun, A., Quirchmayr, G., Chutimasakul, W., & Papasratorn, B. (2 0 1 4 ) . 

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 Management. (pp. 291-300). 

Yokkhun, A., Inthasaeng, K., Duemong, F., Chutimasakul, W., & Papasratorn, B.  
(2012). Cultural Difference and Perceived CIO Role Effectiveness in 
Higher Education in ASEAN. In International Conference on Advances 
in Information Technology. (pp. 191-198). Springer Berlin Heidelberg. 

6.3. หนังสอื /เอกสารทางวชิาการ  
เอกสารประกอบการสอน 

อัจฉราพร ยกขุน. (2559). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ . เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อัจฉราพร ยกขุน. (2559). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ . เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 

7. ประสบการณท์างวชิาการ 
7.1. ประสบการณก์ารสอน 

7.1.1. ระดบัปรญิญาตร ี15 ป ี 
 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. ระดบัปรญิญาโท - ป ี 
 

7.2. ประสบการณก์ารเปน็ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ 
ไม่มี 

 

 (ลงชื่อ)   เจ้าของประวัติ 
 (นางสาวอัจฉราพร  ยกขุน) 
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ประวตัิอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูร 

  ระดบัปริญญาตร ี  ระดบัปริญญาโท  
มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 

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

1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกลุ นายซอและ เกปัน 
3. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
4. สงักดั   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร   
5. ประวตัิการศกึษา  
ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา  คุณวฒุ ิ สาขาวชิา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2556 

ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2540 
 

6. ผลงานทางวชิาการ  
6.1. งานวจิยั  

ซอและ เกปัน  พิมลพรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์  และอัจฉราพร  ยกขุน. (2559). รายงานวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้  เทคนิค
เหมืองข้อมูล : กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 
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6.2. บทความ 
ซานียะห์ กาหม๊ะ รอฮีมะห์ มุนาแมะ และ ซอและ  เกปัน. (2559). ระบบท าเนียบอาจารย์ 

กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 (หน้า 71). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.  

6.3. หนังสอื /เอกสารทางวชิาการ  
เอกสารประกอบการสอน 

ซอและ เกปัน (2557). การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

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

 

7. ประสบการณท์างวชิาการ 
7.1. ประสบการณก์ารสอน 

7.1.1. ระดบัปรญิญาตร ี18 ป ี 
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. ระดบัปรญิญาโท - ป ี 
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7.2. ประสบการณก์ารเปน็ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ 
ไม่มี 

(ลงชื่อ)            เจ้าของประวัติ 
 (นายซอและ เกปัน) 
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ประวตัิอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูร 

  ระดบัปริญญาตร ี  ระดบัปริญญาโท  
มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 

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

1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกลุ นายธนากร ปามุทา 
3. ต าแหนง่ทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สงักดั   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวตัิการศกึษา  
ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา  คุณวฒุ ิ สาขาวชิา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรังสิต ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2542 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี  วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2535 

     

6. ผลงานทางวชิาการ  
6.1. งานวจิยั  

ไม่มี 

6.2. บทความ  
ธนากร ปามุทา. (2557). การวิเคราะห์พฤติกรรมการยืมวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดด้วย

เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , 
วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบั บวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 7 (1), 70-79. 
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6.3. หนังสอื /เอกสารทางวชิาการ  
เอกสารประกอบการสอน 

ธนากร ปามุทา (2558). การโปรแกรมเชิงวัตถุ . เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ , ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ธนากร ปามุทา (2557). โปรแกรมคอมพิวเตอร์ . เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ธนากร ปามุทา (2556). การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1, ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ธนากร ปามุทา (2556). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม . เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม, ยะลา 
: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

7. ประสบการณท์างวชิาการ 
7.1. ประสบการณก์ารสอน 

7.1.1. ระดบัปรญิญาตรี 17 ป ี 
ชื่อวิชา ภาษาคอมพิวเตอร์   3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ   3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1   3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การสร้างคอมไพเลอร์   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกส์    3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล   3(2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการ 1   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-0) นก. 

7.1.2. ระดบัปรญิญาโท 3 ป ี 
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) นก. 
 

7.2 ประสบการณ์การเป็นทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ 

ไม่มี 

(ลงชื่อ)                              เจ้าของประวัติ 
 (นายธนากร ปามุทา) 
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ประวตัิอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูร 

  ระดบัปริญญาตร ี    ระดบัปรญิญาโท    
มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 

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

1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
2. ชื่อ – สกลุ นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ 
3. ต าแหนง่ทางวชิาการ  อาจารย์ 
4. สงักดั   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวตัิการศกึษา  

ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา  คุณวฒุ ิ สาขาวชิา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วส.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2558 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2550 

 

6. ผลงานทางวชิาการ  
   6.1  งานวจิยั 

 ไม่มี 

 6.2   บทความ 

Wanapu, S., Phithak, T., & Kittidachanupap, N. (2016). Selecting Classification 
Model for the Personalized Movie Recommendation System by 
Feature Adjustment Method. In Proceedings of 2016 International 
Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2016). Tokyo, 
Japan, 17-19 June, 2016, pp. 682-686. 
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6.3  หนงัสือ /เอกสารทางวชิาการ 
เอกสารประกอบการสอน 

นโรดม กิตติเดชานุภาพ (2559). เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน . เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน, ยะลา : คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

7.  ประสบการณท์างวชิาการ 

     7.1  ประสบการณก์ารสอน 

             7.1.1  ระดบัปรญิญาตร ี2 ป ี 
ชื่อวิชา ระบบแบบกระจาย 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ออกแบบระบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย  3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-0) นก. 

 7.2.1 ระดบัปรญิญาโท - ป ี 
 

7.2 ประสบการณ์การเป็นทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวทิยานพินธ ์ 
ไม่มี 

 

(ลงชื่อ)      เจ้าของประวัติ 
   (นายนโรดม กิตติเดชานุภาพ) 
 

 


