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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25510101100022 
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication  

Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information and Communication  

Technology) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information and Communication Technology) 

 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
- 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
127 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1. รูปแบบ 

หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป ี
5.2. ภาษาที่ใช ้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3. การรับนักศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ................ 
 เริ่มใช้มาตัง้แตป่ี พ.ศ. 2548 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรบัปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563)  เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 418(1/2564) เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2564 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 
1) นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer) 
2) นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Designer) 
3) นักวิเคราะห์ข้มูล (Data Analyst) 
4) IoT Designer 
5) ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
6) Enterprise Resource Planner  
7) นักวิเคราะห์ระบบ 
8) นักพัฒนาเว็บไซต ์
9) อื่นๆ เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้น 
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9. ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร    

ล าดับที ่เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

 
ระดับการศึกษา

ที่จบ 
ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1.  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายเถกิง  วงศ์ศิริโชติ ปริญญาเอก 
 
 
 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตร ี

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
- Master of Information 
Systems 
 
- Bachelor of 
Commerce 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
- Information 
Systems 
 
- Information 
Systems and 
Electronic 
Commerce 

- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
- University of 
Wollongong, 
Australia 
- University of 
Wollongong, 
Australia 

2561 
 
 
 

2546 
 
 

2544 

2.  อาจารย ์ นายคมวิทย์  สุรชาต ิ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
- วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

- ชีววิทยาโมเลกุลและ  
ชีวสารสนเทศ 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- ม.สงขลานครินทร ์
 
- ม.เทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบุร ี
- ม.เทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบุร ี

2561 
 

2553 
 

2552 

3.  อาจารย ์ นางสาวชิดชนก   
โชคสุชาติ 

ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ม.ศลิปากร 
 
 
- ม.ศลิปากร 

2558 
 
 

2553 
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ล าดับที ่เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

 
ระดับการศึกษา

ที่จบ 
ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาตร ี - วิทยาศาสตรบัณฑิต - วิทยาการคอมพิวเตอร์ - ม.ศลิปากร 2546 
4.  อาจารย ์ นางสาวพรรณนิภา แซ่อึ้ง ปริญญาโท 

 
ปริญญาตร ี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 

- วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ม. สงขลานครินทร ์

2550 
 

2541 
5.  อาจารย ์ นางสาวสุนิดา  

รัตโนทยานนท์ 
ปริญญาโท 

 
 

ปริญญาตร ี

- Master of Science 
 
 
- สถิติศาสตรบัณฑิต 

- Computer Science 
 
 
- สถิต ิ

-Syracuse 
University, 
United State 
-จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2550 
 
 

2540 
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10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ ่

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ขาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับโครงสร้างของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มี
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานของโมเดลการพัฒนา 
BCG (Bio Circular Green Economy) เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน โดย
ขับเคลื่อนประเทศเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่นับเป็นจุดแข็งของประเทศ เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังครอบคลุมเศรษฐกิจ
อัจฉริยะ ( Intelligent Economy) ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวางแผนและจัดการระบบต่างๆ 
เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (Sharing Economy) ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
ของตัวเองและมีความยืดหยุ่นกว่าเดิม เช่น การหาที่พักในแอพพลิเคชั่น และ เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver 
Economy) ซึ่งเป็นการน าความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งในเชิงวิชาการ
และภาคธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) ดังนั้นการเร่งสร้างและพัฒนา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดรับกับความต้องการแรงงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจข้างต้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังจะเห็นได้จากรายงานแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยส านักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ ที่น าเสนอความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมีความต้องการมากถึงจ านวน 
34,505 ต าแหน่ง ในส่วนงานต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมดิจิทัลในอีก 5 ปีข้างหน้า เช่น นักพัฒนาระบบความ
ต้องการ 5,934 ต าแหน่ง นักพัฒนาเว็บความต้องการ 5,485 ต าแหน่ง นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันความ
ต้องการ 2,700 ต าแหน่ง เป็นต้น ในขณะที่การผลิตบุคลากรในสายงานนี้ยังอยู่ในสัดส่วนที่ไม่สามารถตอบรับ
ความต้องการของตลาดแรงงานพิจารณาได้จากรายงานผลส ารวจความขาดแคลนแรงงานที่จ บสาย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โดยพบว่าร้อยละ 50 ของผู้ ส าเร็จการศึกษาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่ได้ประกอบอาชีพในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้สายงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสายงานที่ขาดแคลนบุคลากรมากที่สุดสายงานหนึ่ง  ปัจจัยเหล่านี้ถูกน ามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตรฯ เพื่อให้สามารถผลิตก าลังคนด้าน ICT ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้า
ประเทศ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันลักษณะทางสังคมได้ขยายขอบเขตการติดต่อที่สามารถติดต่อและสื่อสารระหว่างพื้นที่ได้อย่าง

ทั่วถึงและทั่วโลก (Globalisation) การใช้งานคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายความเร็วสูง
ได้กลายเป็นสิ่งปกติในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งท าให้ลักษณะทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมบนฐานรากของพื้นที่ทางกายภาพสู่ลักษณะสังคมดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงทุกที่ ทุกเวลา
ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเข้าใจในผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยส่งเสริมการให้ความรู้และขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้
เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
11.3 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ก่อให้เกิดการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยีหรือบริการ และการล่มสลายไปของเทคโนโลยีและบริการบางอย่าง
(Digital Disruption) ส่งผลให้มีความต้องการก าลังคนมาพัฒนาประเทศตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วย
เหตุน้ีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยรอบเพื่อให้
สามารถพัฒนาหลักสูตรให้ผลิตก าลังคนที่มีทักษะ และความสามารถที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยหลักสูตรฯ พิจารณและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรแต่ไม่ได้รับผลกระทบใดเมื่อหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง (High 
Power Low Impact) เป็นกลุ่มทีก่ าหนดแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานราชการ
ที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวิชาการ อันได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในสาขาใน
ลักษณะเดียวกัน และผู้ใช้บัณฑิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาล เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ 
ส านักงานสถิติ นักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข โรงแรม กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลโดยตรงต่อ
หลักสูตรและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร (High Power High Impact) ซึ่ง
ได้แก่ คณาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและเป็นกลุ่มที่ต้องปรับตัวเมื่อหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่
คล้ายคลึงกันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแต่ละวิทยาเขต เป็นต้น กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่
มีผลโดยตรงต่อหลักสูตรและไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อหลักสูตรมีการปลี่ยนแปลง (Low Power Low 
Impact) ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะไม่มีผลต่อการก าหนดแนวนโยบายในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร แต่มีอิทธิพลเชิง
ความคิดของผู้ที่จะเข้าศึกษา อันได้แก่ ครอบครัวหรือผู้ปกครอง และกลุ่มที่ 4 กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มผีล
โดยตรงต่อหลักสูตรแต่ได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร (Low Power High Impact) 
ทั้งนี้กลุ่มนี้อาจจะไม่มีอิทธิพลอย่างเด่นชัดแต่เป็นกลุ่มที่สะท้อนความคิดและผลการด าเนินการของหลักสูตร
เพื่อน าเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ทั้งนี้กลุ่มนี้จะต้องปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ หรือการด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แก่ ตัวนักศึกษา 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งการรวบรวมข้อมูลมีการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเภทต่าง ๆ จากการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
ต่างๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปประเด็นทักษะที่ส าคัญในการท างาน
ทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐบาล คือ ทักษะการจัดการข้อมูล ทักษะในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตามความ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และทักษะการสื่อสารด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งข้อมูล
ส่วนนี้ได้น ามาใช้พิจารณาเพื่อการออกแบบหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถงึกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้

จากผลกระทบจากสถานการณ์ข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมี
การพัฒนาหลักสูตรให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการค านึงถึงความต้องการของผู้ เรียนและความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหลักสูตรมีการออกแบบตามหลักการจัดการศึกษาแบบเน้นผล
การเรียนรู้ (Outcome-based Education) ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านการใช้งานและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดการระบบต่างๆ การจัดการข้อมูล การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับความต้องการของภาควิชาการและ
อุตสาหกรรม โดยจะผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม 
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน โดยมีแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของการมีความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่ปัญญา และมีจิตสาธารณะ ( Integrity, Wisdom, Social Engagement: I-WiSe) ซี่งหลักสูตร 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ในยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 
ในเรื่องของการผลิตบัณฑิต และยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ โดย
หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถผลิตผลงานเชิงนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่ง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนา มีความสามารถในการติดตาม
และเปลี่ยนแปลงตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
หลักสูตรฯ มีการสอดแทรกทักษะดังกล่าวในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร และเน้นการจัดการเรียนการสอน
แนวใหม่ที่หลากหลายและยืดหยุ่น เช่น Active Learning หรือ Blended Learning เป็นต้น ที่มีช่องทางการ
เข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ผ่านทางระบบเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย LMS2 หรือ PSU MOOC ซึ่งเป็น
การฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเรียนรู้
ตลอดชีพ ซึ่งสามารถน าไปสูก่ารพฒันางานประยุกต์ที่สามารถใช้ได้จริงเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ 

   
13. ความสัมพันธก์ับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น จ านวน  142  
รายวิชา ได้แก ่
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์จ านวน 3 รายวิชา คือ 

001-101 อาเซียนศึกษา 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 
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2) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
001-131 สุขภาวะกายและจิต 

3) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) จ านวน 1 รายวิชา คือ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 

4) วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 20 รายวิชา คือ 
142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 
142-112 อังกฤษออนแอร์   
142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 
142-135 พับเพียบเรียบร้อย 
142-136 ปัน้ดินให้เป็นดาว 
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้
142-138 มนตร์ักเสียงดนตร ี
142-139 ท่องโลกศิลปะ 
142-211 อังกฤษกันทุกวัน 
142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล 
142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 
142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรบัการน าเสนอผลงานวิชาการ 
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสรา้งสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร 
142-227 ท าเงินด้วย Youtube 
142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์  
142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน ์
142-238 ตะลอนทัวร ์
142-234 โลกสวย 
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 

5) คณะการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายวชิา คือ 
190-404 ธรรมชาติบ าบัด 

6) คณะวิทยาศาสตรร์่วมกับกิจการนักศึกษาของคณะ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์     

7) คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร ์จ านวน 1 รายวิชา คือ 
895-001 พลเมืองที่ดี 

8) สถาบันสันติศกึษา จ านวน 1 รายวิชา คือ 
950-102 ชีวิตที่ด ี  

9) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 21 รายวิชา คือ 
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 
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322-101 แคลคูลัส 1 
324-101 เคมทีั่วไป 1 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
330-101 หลักชีววิทยา 1 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
322-100 กุญแจไขธรรมชาต ิ
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
333-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
336-214 กินดี ชีวิตดี 
336-215 ขีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 
336-216 ยาและสุขภาพ 
322-100 ค านวณศิลป ์
340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต 
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชวีิตประจ าวัน 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลย ี
347-201 สถิติพ้ืนฐาน 

10) คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์

11) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 2 รายวิชา คือ 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจทอ้งถิ่น 
472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 

12) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 874-193 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 
 874-195 สิทธมินุษยชนกับความเป็นพลเมือง 

13) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 85 รายวิชา คือ 
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
890-003  ภาษาอังกฤษพร้อมใช ้
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล  
890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
890-010  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
890-011  อ่านได้ใกล้ตัว 
890-012  เทคนิคพิชิตการอ่าน 
890-013  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  
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890-014  ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 
890-015  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 
890-020  การสนทนาภาษาอังกฤษ 
890-021  ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
890-022  การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
890-023  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
890-024  รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 
890-025  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
890-026  บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
890-030  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
890-031  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
890-032  ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว  
890-033  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
890-040  การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 
890-041  ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 
890-050  แปลสิกูเกิล 
890-060  ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
890-061  ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสือ่ดิจิทัล 
890-070  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
890-071  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
891-010  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   
891-011  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 
891-012  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองต้น 
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
891-022  สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน   
891-030  ภาษามลายูเบ้ืองต้น 
891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 
891-032  สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 
891-040  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 
891-050  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
895-020  ขมิไทย 
895-021  ร้อง เล่น เต้นร า 
895-022  จังหวะจะเพลง 
895-023  กีตาร ์
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895-024  อูคูเลเล ่
895-025  ฮารโ์มนิกา 
895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
895-027  อรรถรสภาษาไทย 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค ์
895-030  ว่ายน้ า 
895-031  เทนนิส 
895-032  บาสเกตบอล 
895-033  กรฑีา 
895-034  ลีลาศ 
895-035  เปตอง 
895-036  ค่ายพักแรม 
895-037  แบดมินตัน 
895-038  เทเบิลเทนนิส 
895-039  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
895-040  จิตวิทยาความรัก 
895-041  ปรชัญาจริยะ 
895-042  ศลิปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
895-043  การใช้ภาษาไทย 
895-044  ภาษาไทยร่วมสมัย   
895-045  ทักษะการสื่อสาร 
895-046  ความคิดและการสื่อสาร 
895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 
895-048  การวาดเส้นและระบายสี  
895-049  ศลิปะกับความสุข 
895-050  ศลิปะในสังคมพหวุัฒนธรรม 
895-051  ศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
895-052  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
895-053  การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา   
895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก 
895-056  สงขลาศึกษา 
895-057  ดนตรีไทย 
895-058  สังคีตศิลป์ไทย 
895-059  ดนตรีตะวันตก 
895-060  การพลศึกษาและนันทนาการ 
895-061  ฟิตและเฟิรม์ 
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895-062  ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 
895-063  อ้วนได้ก็ผอมได ้
895-070  ภูมปิัญญาในการด าเนินชีวิต 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอืน่ 
ไม่ม ี

13.3 การบริหารจัดการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการ

เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา การจัดการหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาในกรณีที่มีผู้สอนในรายวิชามากกว่า 1 คน รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาสอนเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณา
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4. ติดตามและประเมินผลทุกปีการศึกษา 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคญั/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1. ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การออกแบบ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานประยุกต์ และสามารถ
น าเสนอข้อมูลอย่างตรงประเด็น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
จากการลงมือปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาการมีความคิดสร้างสรรค์
ในเชิงบูรณาการที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ทันต่อเหตุการณ์กับความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ในอนาคต 
ตลอดถึงมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
1.2. ความส าคญั/หลักการและเหตุผล 

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่รูปแบบการพัฒนาตามโมเดล BCG 
(Bio, Circular, Green Ecocnomy) ที่เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า มีการเชื่อมโยงและหมุนเวียนวัสดุต่างๆให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนประเทศให้เป็น ประเทศ
ไทย 4.0 อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การด าเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การน า
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่มาช่วยสนับสนุนการด าเนิน เช่น การประยุกต์ใช้ข้อมูล Big Data กับการวาง
แผนการด าเนินทั้งทางการเกษตร การบริการ และสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้นความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการช่วยอ านวยความสะดวก ช่วยวางแผน ช่วยจัดการข้อมูล และช่วยจัดการ
ระบบต่างๆ ให้ดีขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลรายงานแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แห่งอนาคต (New S-Curve) โดยส านักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 
ที่น าเสนอความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมีความต้องการมากถึงจ านวน 34 ,505 ต าแหน่ง ใน
ส่วนงานต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมดิจิทัลในอีก 5 ปีข้างหน้า ในขณะที่การผลิตบุคลากรในสายงานนี้ยังอยู่ใน
สัดส่วนที่ไม่สามารถตอบรับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม พิจารณาได้จากรายงานผล
ส ารวจความขาดแคลนแรงงานที่จบสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โดยพบว่าร้อยละ 50 
ของผู้จบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และร้อยละ 80 ของผู้จบการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่ได้ประกอบอาชีพในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้สาย
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสายงานที่ขาดแคลนบุคลากรมากที่สุดสายงานหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากผล
ส ารวจความต้องการแรงงานในต าแหน่งงานทางเทคโนโลยีต่างๆในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New 
S-Curve)  อันได้แก่ นักพัฒนาระบบความต้องการ 5 ,934 ต าแหน่ง นักพัฒนาเว็บความต้องการ 5 ,485 
ต าแหน่ง นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันความต้องการ 2,700 ต าแหน่งเป็นต้น 

ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้มีความต้องการบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นจ านวนมากทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จากเหตุผลดังกล่าว คณะ
วิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Hard Skill) 
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ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความจ าเป็นอื่นนอกเหนือจากทักษะทางวิชาการ (Soft Skill) เช่น การสื่อสาร 
การน าเสนอ และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ เป็นต้น โดยมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติภายใต้ปรัชญาของการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์เน้นแนวคิดที่มีเหตุผลตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ความคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการผลิตงานสร้างสรรค์เชิงวิจัยและนวัตกรรม
ทางวิชาการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง นับเป็นจุดเด่นที่ได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการในเชิงลึกสามารถไปประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ฝึกทักษะด้วยตนเองภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการท า
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การค้นคว้างานสร้างสรรค์เชิงวิจัยและนวัตกรรมของผู้อื่น
มาน าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านรายวิชาสัมมนา รวมทั้งจัดให้มีการฝึกงานเชิงวิชาชีพและสหกิจศึกษาที่
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ในประสบการณ์จริง 

 
1.3. วัตถุประสงค ์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.3.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันตามมาตรฐาน

สมรรถนะที่ก าหนด 

1.3.2 สามารถออกแบบแอปพลิเคชันตามมาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนดเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและระบบ  (User Interface and User Experience)  

1.3.3 สามารถจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ 

1.3.4 สามารถพัฒนานวัตกรรมระดับงานประยุกต์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการพัฒนา
งานแอปพลิเคชัน 

1.3.5 สื่อสารได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

1.3.6 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1.3.7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 

แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แผนการพัฒนา/

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้เปน็ active 
learning ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 ของหลักสตูรฯ 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 

2. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวชิาต่างๆ 

3. วางแผนการเรียนการสอนใหร้ายวิชา
เป็นแบบ Active Learning 

 

1. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแนวใหม่แบบ Active 
Learning ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของรายวิชา 

2. ผลการประเมนิประสิทธภิาพ
การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนแบบ แบบ 
Active Learning  
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

4. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

5. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอน แบบ Active 
Learning 

2. ก าหนดวิธีการวัดและการ
ประเมินผลที่ชดัเจน 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินและ/
หรือวิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินใน
แต่ละรายวิชา 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 

2. รายงานการประเมินและ/หรือ
วิเคราะห์ข้อสอบ 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุ PLOs ของ
หลักสูตร 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุ PLOs ของหลักสูตร รวมทั้งทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

3. ผลการประเมนิประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมนินักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู ้

4. ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
 
 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้สอนจาก 
best practice การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 
 
 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประเมินผลที่เน้นพฒันาการของ
ผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา 
 

2. ผลการประเมนิประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ 
    เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    ศูนย์กลาง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ที่เนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

7. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
  ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี  

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคการศึกษาที่ 3  หรือภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ

เทียบเท่า 
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
หรือ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
1) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 
2) ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในขอ้ 2.3 
1) นักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

เตรียมความพร้อม และเข้าร่วมโครงการอบรม/กิจกรรมภาษาอังกฤษของสาขาและคณะ 
2) คณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์น้อย 
3) จัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่นกัศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร ์  
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2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ปีที่ 2  60 60 60 60 
ปีที่ 3   60 60 60 
ปีที่ 4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบ ารุงการศึกษา 586,800 1,173,600 1,760,400 2,347,200 2,347,200 
ค่าลงทะเบียน 1,573,200 3,146,400 4,719,600 6,292,800 6,292,800 
เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 386,831 406,172 426,481 447,805 470,195 

รวมรายรับ 2,546,831 4,726,172 6,906,481 9,087,805 9,110,195 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,903,332 4,059,465 4,221,844 4,390,718 4,566,347 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

(ไม่รวม 3) 678,650 712,583 748,212 785,622 824,903 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 586,800 1,173,600 1,760,400 2,347,200 2,347,200 

รวม (ก) 5,168,782 5,945,648 6,730,456 7,523,540 7,738,450 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 387,245 406,607 426,938 448,285 470,699 

รวม (ข) 387,245 406,607 426,938 448,285 470,699 
รวม (ก) + (ข) 5,556,027 6,352,255 7,157,393 7,971,825 8,209,149 
จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 92,600 52,935 39,763 33,216 34,205 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรยีน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและ

การศึกษาตลอดชีวิต 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อื่นๆ อันได้แก่ แบบบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวิต 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
1) มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน

หลักสูตร 
2) มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษา

ในหลักสูตร 
3) ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาใน

หลักสูตร 
4) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร โดยเป็นการ จัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานที่เน้นเรียนรู้ที่การลงมือท าจริง   การผสมผสานการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียนในรูปแบบของการ
ศึกษาวิจัย   การฝึกงาน สหกิจศึกษา  

 
3. หลักสูตรและอาจารย ์

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    จ านวน 127  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์     4  หน่วยกิต 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ      5  หน่วยกิต 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ        1  หน่วยกติ 
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล      4  หน่วยกิต 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข    4  หน่วยกิต 
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร       4  หน่วยกิต 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา       2  หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก       6  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ      91 หน่วยกิต 
1) วิชาแกนและวิชาพื้นฐาน     25 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะด้าน      48 หน่วยกิต 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์
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- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
3) วิชาเลือก       18 หน่วยกิต 

- โดยต้องเลือกเรียน 1 ชุดวิชาจากกลุ่มชุดวิชาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพ
เฉพาะทางจ านวน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกจ านวน 12 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
               

3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกติ 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์     4  หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The King’s Philosophy and Sustainable 
Development 

 2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพื่อนมนุษย ์
Health for All 

 1((1)-0-2) 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์        
Benefit of Mankinds 

 1((1)-0-2) 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ     5  หน่วยกิต 
895-001 พลเมืองที่ด ี

Good Citizens 
 2((2)-0-4) 

950-102 ชีวิตที่ดี 
Happy and Peaceful Life 

 3((3)-0-6) 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ       1  หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 

Idea to Entrepreneurship 
 1((1)-0-2) 

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล    4  หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต   

Life in the Future 
 2((2)-0-4) 

การรู้ดิจิทัล 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  

Digital Technology Literacy 
 2((2)-0-4) 

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4  หน่วยกิต 
การคิดเชิงระบบ 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 

Thinking and Reasoning 
 2((2)-0-4) 

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
322-100 ค านวณศิลป ์

The Art of Computing 
 2((2)-0-4) 



21 
 

 
 

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร      4  หน่วยกิต 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

Everyday English 
 2((2)-0-4) 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช ้
English on the Go 

 2((2)-0-4) 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
English in the Digital World 

 2((2)-0-4) 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Success 

 2((2)-0-4) 

(หมายเหตุ: ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา) 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     2  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี 
340-162 สุนทรียศาสตรก์ารถ่ายภาพ 

The Aesthetic in Photography 
 1((1)-0-2) 

895-020 ขิมไทย 
Thai Khim 

 1((1)-0-2) 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 
Singing, Playing, Dancing 

 1((1)-0-2) 

895-022 จังหวะจะเพลง 
Rhythm and Song 

 1((1)-0-2) 

895-023 กีตาร ์
Guitar 

 1((1)-0-2) 

895-024 อูคูเลเล ่
Ukulele 

 1((1)-0-2) 

895-025 ฮาร์โมนิกา 
Harmonica 

 1((1)-0-2) 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
Drama and Self-reflection 

 1((1)-0-2) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
Appreciation in Thai Language 

 1((1)-0-2) 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 
Creative Drawing 

 1((1)-0-2) 

895-030 ว่ายน้ า 
Swimming 

 1((1)-0-2) 

895-031 เทนนิส 
Tennis 

 1((1)-0-2) 

895-032 บาสเกตบอล 
Basketball 
 

 1((1)-0-2) 
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895-033 กรีฑา 
Track and Field 

 1((1)-0-2) 

895-034 ลีลาศ 
Social Dance 

 1((1)-0-2) 

895-035 เปตอง 
Petanque 

 1((1)-0-2) 

895-036 ค่ายพักแรม 
Camping 

 1((1)-0-2) 

895-037 แบดมินตัน 
Badminton 

 1((1)-0-2) 

895-038 เทเบิลเทนนิส 
Table Tennis 

 1((1)-0-2) 

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

 1((1)-0-2) 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 
Aesthetics of Thai Dance 

 1((1)-0-2) 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 
Local Arts and Fabric 

 1((1)-0-2) 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

 1((1)-0-2) 

142-234 โลกสวย* 
Life is Beautiful 

 1((1)-0-2) 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 
Paper Craft 

 1((1)-0-2) 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 
Sculpture 

 1((1)-0-2) 

142-137 ใครๆ ก็วาดได้* 
Everyone Can Draw 

 1((1)-0-2) 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี* 
The Sound of Musics 

 1((1)-0-2) 

142-139 ท่องโลกศิลปะ*  
Through The World of Art 

 1((1)-0-2) 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 
The Designers and Their Black Attires 

 1((1)-0-2) 

หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

วิชาเลือก          6   หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนีต้้องตรงตามปรัชญาของหมวด 
วิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี ้
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วิชาเลือก มีรายวิชาดังต่อไปนี้  
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์    

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   
Introduction to Intellectual Property 

 2((2)-0-4) 

348-103 การประยุกตน์าโนเทคโนโลยี   
Applied Nanotechnology   

 2((2)-0-4) 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต   
Applied Science for Life 

 2((2)-0-4) 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology in Daily Life 

 2((2)-0-4) 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 
Key to Nature 

 2((2)-0-4) 

336-214 กินดี ชีวิตดี    
Smart Eating and Being Healthy 

 2((2)-0-4) 

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   
Safety Life from Toxic Substances 

 2((2)-0-4) 

336-216 ยาและสุขภาพ    
Drug and Health 

 2((2)-0-4) 

 
เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Improving English Writing Skills 

 2((2)-0-4) 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 
Reading All Around 

 2((2)-0-4) 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 
Strategic Reading for Greater Comprehension   

 2((2)-0-4) 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  
Better Academic Texts Readers 

 2((2)-0-4) 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 
English Pronunciation through Songs 

 2((2)-0-4) 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 
English Grammar for Real Life Communication 

 2((2)-0-4) 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

 2((2)-0-4) 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
From Listening to Speaking English 

 2((2)-0-4) 

890-022 การน าเสนอและการพูดในทีส่าธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
Presentations and Public Speaking in English 

 2((2)-0-4) 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
Learning English Through Cultures 

 2((2)-0-4) 
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890-024 รังสรรค์หนังสัน้ภาษาอังกฤษ 
Creating English Short Films 

 2((2)-0-4) 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
Study Skills in English for Higher Studies 

 2((2)-0-4) 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
Reading to Write in English 

 2((2)-0-4) 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
English Communication for Business 

 2((2)-0-4) 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
English in the Workplace 

 2((2)-0-4) 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว  
English for Travelers 

 2((2)-0-4) 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
English for New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs 

 2((2)-0-4) 

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน 
Writing for Job Application 

 2((2)-0-4) 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 
English for Job Interview 

 2((2)-0-4) 

890-050 แปลสิกูเกิล 
Google Translate Me 

 2((2)-0-4) 

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
English Twenty-Four/Seven 

 2((2)-0-4) 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
English for Digital Literacy 

 2((2)-0-4) 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
Winning English Test for Employment 

 2((2)-0-4) 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
Winning English Test for Higher Studies 

 2((2)-0-4) 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   
Basic Japanese 

 2((2)-0-4) 

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 
Japanese Conversation in Daily Life 

 2((2)-0-4) 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในทีท่ างาน 
Japanese Conversation in the Workplace 

 2((2)-0-4) 

891-020 ภาษาจีนเบ้ืองต้น 
Basic Chinese 

 2((2)-0-4) 

891-021 สนทนาภาษาจนีในชีวิตประจ าวัน 
Chinese Conversation in Daily Life 
 

 2((2)-0-4) 
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891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน   
Chinese Conversation in the Workplace 

 2((2)-0-4) 

891-030 ภาษามลายูเบ้ืองต้น 
Basic Malay 

 2((2)-0-4) 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 
Malay Conversation in Daily Life    

 2((2)-0-4) 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 
Malay Conversation for Tourism      

 2((2)-0-4) 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
Basic Korean 

 2((2)-0-4) 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 
Korean Conversation in Daily Life 

 2((2)-0-4) 

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 
Korean Conversation in the Workplace 

 2((2)-0-4) 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
Basic German 

 2((2)-0-4) 

895-040 จิตวิทยาความรัก 
Psychology of Love 

 2((2)-0-4) 

895-041 ปรัชญาจริยะ 
Ethical Philosophy 

 2((2)-0-4) 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
Art of Communication in Thai Language in the 21st 
Century 

 2((2)-0-4) 

895-043 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

 2((2)-0-4) 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย   
Contemporary Thai Language 

 2((2)-0-4) 

895-045 ทักษะการสื่อสาร 
Communication Skills 

 2((2)-0-4) 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 
Thoughts and Communication 

 2((2)-0-4) 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร ์
History in Movies 

 2((2)-0-4) 

895-048 การวาดเส้นและระบายส ี  
Drawing and Painting 

 2((2)-0-4) 

895-049 ศิลปะกับความสุข 
Art for Happiness 

 2((2)-0-4) 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Arts in Multicultural Society 
 

 2((2)-0-4) 
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895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
Contemporary Arts and Culture 

 2((2)-0-4) 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์* 
Creative Tourism 

 2((2)-0-4) 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   
Volunteer Tourism 

 2((2)-0-4) 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
Learning through Backpacking Trips 

 2((2)-0-4) 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 
World Heritage Journey 

 2((2)-0-4) 

895-056 สงขลาศึกษา 
Songkhla Studies 

 2((2)-0-4) 

895-057 ดนตรีไทย 
Thai Classical Music 

 2((2)-0-4) 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 
Thai Music Art 

 2((2)-0-4) 

895-059 ดนตรีตะวันตก 
Western Music 

 2((2)-0-4) 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 
Physical Education and Recreation 

 2((2)-0-4) 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 
Fit and Firm 

 2((2)-0-4) 

895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน 
Active Lifestyle 

 2((2)-0-4) 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 
Fat to Fit 

 2((2)-0-4) 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
Wisdom of Living 

 2((2)-0-4) 

หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
Law Relating to Occupations and Everyday Life 

 2((2)-0-4) 

874-193 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
General Principles of Law and Judicial Process 

 2((2)-0-4) 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 
Taxation and Life 

 2((2)-0-4) 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 
Human Rights and Citizenship  

 2((2)-0-4) 
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เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131 สุขภาวะกายและจิต   

Healthy Body and Mind 
 2((2)-0-4) 

 
เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 
Natural Therapy 

 2((2)-0-4) 

 
เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 

001-101 อาเซียนศึกษา   
ASEAN Studies 

 2((2)-0-4) 

 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) 

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 
English Booster 

 2((2)-0-4) 

142-112 อังกฤษออนแอร์   
English On Air 

 2((2)-0-4) 

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English for Basic IT 

 1((1)-0-2) 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 
English Pronunciation 

 1((1)-0-2) 

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 
English Everyday 

 2((2)-0-4) 

142-212 ภาษาอังกฤษเพือ่การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
English for Personality Development 

 2((1)-2-3) 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 
Media Language and Art of Storytelling 

 1((1)-0-2) 

142-224 สื่อสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 
Creative Medias for Academic Presentation 

 1((1)-0-2) 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุม
วิชาการและการสื่อสาร 
Creative Presentation Design for Conference and 
Communication 

 1((1)-0-2) 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 
Youtube Marketing and Viral Videography 

 1((1)-0-2) 

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด ์  
Basic Product Design Branding 

 1((1)-0-2) 

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 
Online Advertising Management 

 1((1)-0-2) 



28 
 

 
 

142-238 ตะลอนทัวร ์
Learn to Roam 

 2((2)-0-4) 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) วิชาแกนและวิชาพื้นฐาน     25 หน่วยกิต 
308-101 พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Fundamentals of Information and Communication 
Technology 

 2((1)-2-3) 

308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

 3((3)-0-6) 

308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
Introduction to Research Methodology  

 2((2)-0-4) 

322-101 แคลคูลัส 1     
Calculus I 

 3(3-0-6) 

324-101 เคมีทั่วไป 1      
General Chemistry I 

 3(3-0-6) 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     
General Chemistry Laboratory I 

 1(0-3-0) 

330-101 หลักชีววิทยา 1     
Principles of Biology I 

 3(3-0-6) 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      
Principles of Biology Laboratory I 

 1(0-3-0) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน      
Fundamental Physics 

 3((3)-0-6) 

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน    
Fundamental Physics Laboratory 

 1(0-3-0) 

347-201 สถิติพื้นฐาน 
Basic Statistics 
 

 3((2)-2-5) 

2) วิชาเฉพาะด้าน      48 หน่วยกิต 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  9 หน่วยกิต 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information Systems Analysis and Design 

 3((2)-2-5) 

308-312 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
Management of Information Technology in 
Organization 

 3((3)-0-6) 

308-313 การจัดการนวัตกรรม 
Innovation Management 

 3((2)-2-5) 
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- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์    18 หน่วยกิต 
308-121 ทัศนศิลปแ์ละการออกแบบ 1 

Visual Arts and Design I 
 2((1)-2-3) 

308-221 ทัศนศิลปแ์ละการออกแบบ 2 
Visual Arts and Design II 

 2((1)-2-3) 

308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technology 
Integrated Laboratory 

 1(0-2-1) 

308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

 3((2)-2-5) 

308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 
Project in Information and Communication 
Technology I 

 2(0-6-0) 

308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Seminar in Information and Communication 
Technology 

 1((1)-0-2) 

308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ ์
Software Interactive Design 

 3((2)-2-5) 

308-325 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 
Project in Information and Communication 
Technology II 

 3(0-9-0) 

308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องาน
อาชีพ 
Applications of Information and Communication 
Technology for Professions 
 

 1(0-2-1) 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์   12 หน่วยกิต 
308-131 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

Algorithm and Basic Programming 
 3((2)-2-5) 

308-231 การโปรแกรมเชิงค านวณและข้อมูลโครงสร้าง 
Computational Programming and Structured Data 

 3((2)-2-5) 

308-232 การพัฒนาฟรอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน  
Frontend Application Development 

 3((2)-2-5) 

308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต ์
Object-Oriented Programming and Applications 
 

 3((2)-2-5) 

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    9 หน่วยกิต 
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

Computer System Organization and Architecture 
 

 3((2)-2-5) 
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308-242 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

 3((2)-2-5) 

308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Systems 

 3((2)-2-5) 

 
3) วิชาเลือก       18 หน่วยกิต 

- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 

Information Storage and Retrieval 
 3((2)-2-5) 

308-352 การท าเหมืองข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 
Data Mining and Visualizations  

 3((2)-2-5) 

308-353 การประยกุต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการ
ผลิตสื่อประสม  
Computer and Information Technology 
Applications for Multimedia Production  

 3((2)-2-5) 

308-354 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advanced Database Technology 

 3((2)-2-5) 

308-355 ระบบสื่อประสม  
Multimedia Systems 

 3((2)-2-5) 

308-356 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
Geographic Information Systems 

 3((2)-2-5) 

308-451 การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer System Security Management 

 3((2)-2-5) 

308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 
Animation and Computer Games Development 

 3((2)-2-5) 

308-453 การเรียนรู้ของเครื่อง 
Machine Learning 

 3((2)-2-5) 

308-454 หลักชีวสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับนักวิทยาการข้อมูล 
Essential Bioinformatics for Data Scientist 

 3((2)-2-5) 

308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ 
Semantic Web Technologies and Applications 

 3((2)-2-5) 

308-456 ปัญญาประดิษฐ์  
Artificial Intelligence 

 3((2)-2-5) 

308-457 การเรียนรู้เชิงลึกขั้นต้น 

Introduction to Deep Learning 
 3((2)-2-5) 

308-458 หลักวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน ์
Essential Spatial Data Science and Visualization 

 3((2)-2-5) 

308-459 การประมวลภาษาธรรมชาติ 
Natural language Processing 

 3((2)-2-5) 

 



31 
 

 
 

- กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร 
308-361 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 

Introduction to Telecommunication 
 3((2)-2-5) 

308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 
Telecommunication Network  

 3((2)-2-5) 

308-363 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์  
Internet Technologies and Applications 

 3((2)-2-5) 

308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน 
Distributed and Parallel Computing 

 3((2)-2-5) 

308-462 การประมวลผลแบบผสมและการประยุกต์ 
Heterogeneous Computing and Applications 

 3((2)-2-5) 

308-463 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่  
Wireless and Mobile Computing 

 3((2)-2-5) 

308-464 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 
Digital Signal Processing   

 3((2)-2-5) 

308-465 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์  
Web Service Technology and Applications 

 3((2)-2-5) 

 
- กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์

308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์  
Logic Programming and Applications 

 3((2)-2-5) 

308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต ์
Visual Programming and Applications 

 3((2)-2-5) 

308-373 การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและการประยุกต ์
Advanced Web Programming and Applications 

 3((2)-2-5) 

308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่
Mobile Application Development 

 3((2)-2-5) 

308-375 การโปรแกรมสคริปต์และการประยุกต์ 
Script Programming and Applications 

 3((2)-2-5) 

308-376 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
Software Engineering 

 3((2)-2-5) 

308-471 การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร ์
Software Service and Quality Management 

 3((2)-2-5) 

308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  
Computer Simulation 

 3((2)-2-5) 

308-473 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 

 3((2)-2-5) 

308-474 การประมวลผลภาพ   
Image Processing 
 

 3((2)-2-5) 
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308-475 การออกแบบซอฟต์แวร ์
Software Design 

 3((2)-2-5) 

308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  
Robotics Technology 

 3((2)-2-5) 

308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ  
Microprocessor and Interfacing 

 3((2)-2-5) 

308-478 การประยุกต์ใช้ชีวสารเทศ  
Applications of Bioinformatics 

 3((2)-2-5) 

 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 

308-381 ระบบจัดการความรู้  
Knowledge Management Systems 

 3((2)-2-5) 

308-382 ระบบสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจ 
Management and Decision Support System 

 3((2)-2-5) 

308-383 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
Accounting Information System 

 3((2)-2-5) 

308-481 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
Ethical and Legal in Information and 
Communication Technology Profession 

 2((2)-0-4) 

308-482 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Business Technology 

 3((2)-2-5) 

308-483 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการ
พาณิชย์ 
Information and Communication Technology for 
Commercial Management 

 3((2)-2-5) 

308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
การศึกษา  
Information and Communication Technology for 
Educational Management 

 3((2)-2-5) 

308-485 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม  
Information and Communication Technology  for 
Industrial Design 

 3((2)-2-5) 

308-486 ธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence 

 3((2)-2-5) 
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- กลุ่มชุดวิชาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออาชีพเฉพาะทาง 
โดยสามารถเลือกเรียนชุดวิชาตามแนวทางเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตจาก 
แนวทางดังต่อไปนี ้

308-490 ชุดวิชาเส้นทางสู่ผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 
Module: The Roadmap to Technopreneur 

 6((2)-8-8) 

308-491 ชุดวิชาการประกอบธุรกิจให้ปัง 
Module: Successful Technopreneur 

 6((2)-8-8) 

308-492 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กร
และอุตสาหกรรม 
Module: Big Data Analytics and Cloud Computing 
for Organizations and Industry 

 6((2)-8-8) 

308-493 ชุดวิชาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแบบข้ามแพลตฟอร์ม
และการประยุกต ์
Module: Cross-Platform Mobile Programming and 
Applications 

 6((2)-8-8) 

308-494 ชุดวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Module: IT specialist 

 6((2)-8-8) 

308-495 ชุดวิชาเตรียมพร้อมสู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
Module: The Road to Data Scientist 
 

 6((2)-8-8) 

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Job Training in Information and Communication 
Technology 

 2(0-6-0) 

308-497 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

 6(0-40-0) 

 
- กลุ่มวิชากรณีศึกษาและหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
Case Studies in Information and Communication 
Technology 

 3((1)-4-4) 

308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Special Topics in Information and Communication 
Technology 

 3((1)-4-4) 

หรือเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ บริหารธุรกิจ หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ซึ่งเน้ือหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาในหลักสูตร 

 



34 
 

 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6 หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 
3.1.4 ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลักสูตร  

เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6 หลัก  เช่น   308-101   โดยมีความหมาย
ดังนี้ 

          เลขรหัส 3  ตัวแรก      หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
        เลขรหัส     ตวัที่ 4       หมายถึง ชั้นปี 
         เลขรหัส     ตวัที่ 5       หมายถึง กลุ่มวิชา โดย 
    0 กลุ่มวิชาแกนและพ้ืนฐาน 
    1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
    2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
    3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์
    4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
    5 วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    6 วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร 
    7 วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์
    8 วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีเพือ่การบริหารจัดการ 
    9 วิชาเลือกกลุ่มวิชาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพเฉพาะทาง 

9 วิชาเลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม /กรณีศึกษาและหัวข้อ 
พิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

          เลขรหัส     ตวัที่ 6       หมายถึง ล าดับวิชา 
 

3.1.5 ความหมายของหน่วยกิตทีใ่ช้ในหลักสูตร 
– รายวิชาที่จัดการเรยีนรู้ภาคทฤษฎี ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น 3 (2-2-5) ซึ่งมีความหมาย

ดังต่อไปนี้ 
   ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขที่ 3 (5) หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขที่ 4 (5) หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

– รายวิชาที่จัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรุก (Active 
Learning) ระบุการเขียนหน่วยกิตเป็น 3 ((2)-2-5) มีความหมายดังต่อไปนี ้

    ตัวเลขที่ 1 (3)   หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตัวเลขที่ 2 ((2)) หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการ 
     เรียนรู้แบบ Active Learning 

    ตัวเลขที่ 3 (2)   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห ์
    ตัวเลขที่ 4 (5)   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 



35 
 

 
 

3.1.6 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  
  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3((3)-0-6) 
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
331-111 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
950-102 ชีวิตที่ด ี 3(2-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย ์ 1(1-0-2) 

                               รวม                                               19(16-8-32) 
หมายเหตุ การลงทะเบียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนด 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2((1)-2-3) 
308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3((2)-2-5) 
308-121 ทัศนศิลปแ์ละการออกแบบ 1 2((1)-2-3) 
308-131 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3((2)-2-5) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1(1-0-2) 
895-100 พลเมืองที่ด ี 2(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 2(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาเลือกกลุ่มสาระทีเ่ปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มสาระสุนทรยีศาสตร์และกฬีา 2(x-y-z) 
                               รวม                                               19(x-y-z) 
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ปีที่ 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 1  
  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 2((1)-2-3) 
308-231 การโปรแกรมเชิงการค านวณและข้อมูลโครงสร้าง 3((2)-2-5) 
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3((2)-2-5) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2(2-0-4) 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2(2-0-4) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2(2-0-4) 
322-100 ค านวณศิลป ์ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 2(x-y-z) 

                               รวม                                               18(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1(0-2-1) 
308-232 การพัฒนาฟรอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 3((2)-2-5) 
308-242 ระบบปฏิบัติการ 3((2)-2-5) 
308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3((2)-2-5) 
347-201 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 
308-xxx รายวิชาเลือก 3((2)-2-5) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) 
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1(1-0-2) 
                               รวม                                               19(x-y-z) 
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ปีที่ 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 1  
  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3((2)-2-5) 
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3((2)-6-7) 
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2(0-6-0) 
308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1(1-0-2) 
308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ์ 3((2)-2-5) 
308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต ์ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 2(x-y-z) 

                               รวม                                               19(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-312 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 3((3)-0-6) 
308-313 การจัดการนวัตกรรม 3((2)-2-5) 
308-325 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(0-9-0) 
308-xxx รายวิชาเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาเลือกกลุ่มสาระที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

                               รวม                                               17(x-y-z) 
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ปีที่ 4 
แบบที่ 1 ไมใ่ช่สหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-49x ชุดวิชาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพเฉพาะทาง 6((2)-8-8) 
308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืองานอาชีพ 1(0-2-1) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) 

                               รวม                                               10(x-y-z) 
  
ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-xxx รายวิชาเลือก  6(x-y-z) 
                               รวม                                               6(x-y-z) 

 
 

ปีที่ 4 
แบบที่ 2 สหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-49x ชุดวิชาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพเฉพาะทาง 6((2)-8-8) 
308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืองานอาชีพ 1(0-2-1) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสร ี 3(x-y-z) 

                               รวม                                               10(x-y-z) 
  
ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 
308-497 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
                               รวม                                               6(0-40-0) 

 
 

3.1.7 ค าอธบิายรายวิชา 
ภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 
ระดับการศึกษา

ที่จบ ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

 
ปีทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเถกิง  วงศ์ศิริโชต ิ ปริญญาเอก 
 
 
 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตร ี

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
- Master of Information 
Systems 
 
- Bachelor of 
Commerce 

- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
- Information 
Systems 
 
- Information 
Systems & 
Electronic 
Commerce 

- สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
- University of 
Wollongong, 
Australia 
- University of 
Wollongong, 
Australia 

2561 
 
 
 

2546 
 
 

2544 

2.  อาจารย ์ นายคมวิทย์  สุรชาต ิ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

 
ปริญญาตร ี

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
- วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

- ชีววิทยาโมเลกุลและ
ชีวสารสนเทศ 
- วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
 
- วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- ม.สงขลา
นครินทร ์
- ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุร ี
- ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุร ี

2561 
 

2553 
 
 
 

2552 
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ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

 
ระดับการศึกษา

ที่จบ ชื่อหลักสูตรทีจ่บการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

 
ปีทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

3.  อาจารย ์ นางสาวชิดชนก   
โชคสุชาติ 

ปริญญาเอก 
 

 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 

- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- ม.ศลิปากร 
 
 
- ม.ศลิปากร 
- ม.ศลิปากร 

2558 
 

 
2553 
2546 

4.  อาจารย ์ นางสาวพรรณนิภา  
แซ่อึ้ง 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 

- วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ม. สงขลา
นครินทร ์

2550 
 

2541 

5.  อาจารย ์ นางสาวสุนิดา  
รัตโนทยานนท ์

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตร ี

- Master of Science 
 
 
- สถิติศาสตรบัณฑิต 
 

- Computer Science 
 
 
- สถิต ิ

-Syracuse 
University, 
United State 
-จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2550 
 
 

2540 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
  

ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
                ที่จบ 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน 
 ปี 

พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

1.  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางนิษฐิดา เอลซ ์ ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตร ี

- Ph.D. (Computer 
Engineering) 
 
- M.Sc.(Computer Science) 
 
 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

- La Trobe 
University, 
Australia 
- University of 
Melbourne, 
Australia 
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- ม.สงขลานครินทร ์

2543 
 
 

2535 
 
 

2529 
 

2523 

240 240 240 240 

2.   อาจารย ์ นายกษิด์ิกฤษณ์   
ด าเกลี้ยง 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

- ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

- ม.สงขลานครินทร ์
- ม.สงขลานครินทร ์
- ม.สงขลานครินทร ์

2562 
2552 
2548 

240 240 240 240 

3.  อาจารย ์ นางสาวน้ าทิพย์   
ตระกูลเมฆ ี

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

- Ph.D. (Computer Science) 
 
- วท.ม. (การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

- Universiti Sains 
Malaysia, Malaysia 
- ม.วลัยลกัษณ ์
 
- ม.รามค าแหง 
- ม.สงขลานครินทร ์

2557 
 

2549 
 

2544 
2537 

240 240 240 240 

4.  อาจารย ์ นายศุภศิษฏ์  กาจก าแหง ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

- ม.เกษตรศาสตร์ 
- ม.เกษตรศาสตร์ 

2551 
2549 

240 240 240 240 



42 
 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 
                ที่จบ 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน 
 ปี 

พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

5.  อาจารย ์ นายสุขกมล  สุขพิศิษฐ ์ ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

 

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

- ม.สงขลานครินทร ์
- ม.สงขลานครินทร ์

2558 
2553 

240 240 240 240 

6.  อาจารย ์ นางสาวสุธิรา พลันสังเกต ุ
 

ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

- Ph.D. (Computer Science) 
 
 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

- University of 
Essex, United 
Kingdom 
- ม.สงขลานครินทร ์
- ม.สงขลานครินทร ์

2560 
 
 

2548 
2544 

240 240 240 240 

7.  อาจารย ์ นางจารุทรรศน์  แอนรทิช ์ ปริญญาเอก 
 

 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

- Ph.D. (Computer Science) 
 
 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

- University of 
Southampton, 
United Kingdom 
- ม.สงขลานครินทร ์
- ม.สงขลานครินทร ์

2557 
 
 

2549 
2545 

240 240 240 240 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  
ล าดับ

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการศึกษา 
ที่จบ 

หลักสูตร (สาขาวิชา) 
                ที่จบ 

ส าเร็จการศึกษาจาก ประสบการณ์/ 
ความช านาญ/เชี่ยวชาญ สถาบัน  ปี พ.ศ. 

1.  รอง 
ศาสตราจารย ์

นายวิเชียร จาฏุพจน ์ ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

- Ph.D. (Soil Science) 
 
 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
ปฐพีวิทยา 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ปฐพีศาสตร ์

- Massey 
University, New 
Zealand 
- ม.เกษตรศาสตร์ 
 
- ม.ขอนแก่น 

2533 
 
 
2522 

 
2516 

- ข้าราชการบ านาญ
อาจารย์สังกัดภาควิชาธรณี
ศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.  - นายชาญ วารีรัตน์ ปริญญาตร ี - วท.บ. (เวชนิทัศน์) - ม.มหิดล 2525 ความช านาญ 
วาดภาพ,ถ่ายภาพและ
ท างานอาชีพด้านกราฟิกมา
นานกว่า 35 ปี 

3.  - นางสาวประไพ จันทร์
อินทร ์

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

- อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
- ศศ.บ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 

- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- ม.สงขลานครินทร ์

2539 
 
2531 

- หัวหน้าฝ่ายบริการ
สารสนเทศ ส านักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร 

4.  - นางสาวภชิสา  
กุลกาญจนาภิบาล 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

- วท.ม. (การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 

- ม.สงขลานครินทร ์
 
- ม.สงขลานครินทร ์

2557 
 

2547 

- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ส านักทรัพยากร
การเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
หลักสูตร (สาขาวิชา) 

                ที่จบ 
ส าเร็จการศึกษาจาก ประสบการณ์/ 

ความช านาญ/เชี่ยวชาญ สถาบัน  ปี พ.ศ. 
5.  - นายศรายุทธ  จุลแก้ว ปริญญาโท 

 
ปริญญาตร ี

- วท.ม. (การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

- ม.สงขลานครินทร ์
 
- ม.สงขลานครินทร ์

2559 
 

2554 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ส านักการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู ้
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- Internet Technology 
and Web Service 
- Mobile Application 
- Operating System 

6  - นายอิสรภาพ ชุมรักษา ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

- กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

- ม.ทักษิณ 
 
- ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

2558 
 

2552 

- นักประชาสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร ์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- การตัดต่อวิดีโอ  
- การจัดท าสื่อส าหรับ
ประชาสัมพันธ์  
- การใช้สื่อส าหรับการเรียน
การสอน 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานในสถาน

ประกอบการได ้
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
สหกิจศึกษา 
1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานในสถาน

ประกอบการได ้
4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
6) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
7) สามารถน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.2 ช่วงเวลา 
แบบที่ 1   
ไม่ใช่สหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ โดยมีการจัด
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3 ของการศึกษาในช้ันปีที่ 3 และ
ลงทะเบียนรายวิชา 308-496 ในกลุ่มวิชาเลือก ในภาคการศึกษาที่ 1  ของการศึกษาในช้ันปีที่ 4 
แบบที่ 2   
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของการศึกษาช้ันปีที่ 4 
แบบที่ 3   
ผู้ประกอบการ นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ โดยมีการจัด
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3 ของการศึกษาในช้ันปีที่ 3 และ
ลงทะเบียนรายวิชา 308-496 ในกลุ่มวิชาเลือก ในภาคการศึกษาที่ 1  ของการศึกษาในชั้นปีที่ 4 โดยเน้น
งานด้านผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    
แบบที่ 1  ระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน 
แบบที่ 2  16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า 
แบบที่ 3  ระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธบิายโดยย่อ 

การท าโครงงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกรายวิชาโครงงานฯ 1 จะศึกษาและก าหนดหัวข้อ
โครงงาน การจัดท ารายงานเสนอหัวข้อโครงงาน การทบทวนวรรณกรรมและสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหัวข้อที่เสนอ  ช่วงที่  2 
รายวิชาโครงงานฯ 2 เป็นการพัฒนาชิ้นงานตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ การทดสอบต้นแบบชิ้นงาน
และประเมินผลการจัดท าโครงงาน การจัดท ารายงานส าหรับโครงงานและน าเสนอ 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้การท าโครงงานหรืองานวิจัย  
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
5. มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาทีศ่ึกษา 
6. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
7. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ  
8. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์

แก่ตนเองและส่วนรวม 
9. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย 
10. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
11. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง

กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
12. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
13. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
14. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีกับผู้ร่วมงาน

และบุคคลทั่วไป 
15. สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
16. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
17. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รือการแสดงสถิติประยุกต์ 

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
18. สามารถสื่อสารอย่างตรงประเด็นทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เลือกใช้รปูแบบของสื่อการน าเสนอ 

และเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
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5.3 ช่วงเวลา 
- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 3   
- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 จ านวน 2 หน่วยกิต  
- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 จ านวน 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรกึษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน 
2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางระบบ LMS และปรับปรุงให้

ทันสมัยเสมอ 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ โดยอาจเป็นหัวข้อจากอุตสาหกรรม และกระบวนการ

ศึกษาค้นคว้าและประเมินผล  
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือจ าเป็น 
5) จัดให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าและผลการศึกษาแบบปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ

กรรมการสอบโครงงาน ทั้งโครงงาน 1 และโครงงาน 2 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอแบบปากเปล่า ประเมินผลงานนักศึกษา และบทความต้นฉบับ 

(Manuscript) 
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์มหรอืระบบสารสนเทศ 
4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์มหรอืระบบสารสนเทศ 
5) ผู้สอนและผู้เรยีนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงาน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาแอป
พลิเคชัน 

 
 
 
 
 
 

1. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ศาสตร์ของการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้ง
หน้าบ้าน (Front-end Application) 
และแบบครบวงจร (Full Stack 
Development) 

2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้น
จากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การ
จัดการเรียนแบบ e-learning 

3. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
แอปพลิเคชัน 

4. เข้ารับการทดสอบทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

5. ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

PLO1 บัณฑิตสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการพัฒนา
แอปพลิเคชันตามมาตรฐาน
สมรรถนะที่ก าหนด 
PLO3 บัณฑิตสามารถจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
ระบบ 
PLO4 บัณฑิตสามารถพัฒนา
นวัตกรรมระดับงานประยุกต์ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการพัฒนางานแอป
พลิเคชัน 

2. มึความเข้าใจในการออกแบบ
การประสานงานระหว่างแอป
พลิชันและผู้ใช ้

1. จดัการเรียนการสอนที่เกี่ยวขอ้งกับ
ทักษะการออกแบบ การประสานงาน
ระหว่างผู้ใช้ และประสบการณ์ที่ดีของ
การใช้งานส าหรับผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
รายวิชาและชุดวิชา 

2. ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขัน 
หรือพัฒนาทักษะทางการออกแบบงาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO2 บัณฑิตสามารถ
ออกแบบแอปพลิเคชันตาม
มาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนด
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและ
ระบบ 

3. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและปรับตัว
ได้ตามการเปลี่ยนแปลง 

1. ส่งเสริมการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น MOOC (Coursera, 
PSU-MOOC, Chula-MOOC) เป็นต้น 

2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

PLO4 บัณฑิตสามารถพัฒนา
นวัตกรรมระดับงานประยุกต์ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการพัฒนางานแอป
พลิเคชัน 

4. มีความสามารถด้านการสื่อสาร 
และการท างานกับผู้อื่น 

1. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ
การสื่อสารและท างานเป็นทีม 

2. สอดแทรกทักษะการสื่อสารใน
กิจกรรมการเรยีนการสอนของ

PLO5 บัณฑิตสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 
PLO6 บัณฑิตสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

หลักสูตร เช่น การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน การน าเสนอโดยจัดท าเป็นสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุ่ม 

เป้าประสงค์ของกลุ่มตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

5. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ส่งงานตามก าหนดเวลา และ
สอดแทรกเทคนิคการบริหารจัดการ
เพื่อให้ท างานได้เสรจ็ตามเป้าหมาย 

2. สนับสนุนการรว่มโครงการในวัน
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 

PLO7 บัณฑิตแสดงออกถึงการ
มีคุณธรรม จรยิธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 

 
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

1. ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.3. มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับความส าคัญ 

1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

1.5. ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับทอ้งถิ่นและนานาชาติ 
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 

1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม  และถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. ด้านความรู ้
2.1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาทีศ่ึกษา 

2.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

2.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
2.5. รู้  เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

2.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

2.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

2.8. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและส่วนรวม 

3.2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากแหล่งเรยีนรู้
ที่หลากหลาย 

3.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

3.4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท าความเข้าใจและสรา้งสรรค์สังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

4.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าวางแผน และตัดสินใจแก้ปญัหา ชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4.4. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีกับผู้ร่วมงานและ
บุคคลทั่วไป 

4.5. สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

4.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.2. สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ

ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งอย่างสร้างสรรค์ 
5.3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง

เหมาะสม 

5.4. ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธข์องผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 
   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 
          

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานดา้นผลลัพธข์องผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอดุมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค ์
(Co-creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง  
(Active 
citizen) 

PLO1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันตามมาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนด 

 ✓ ✓ ✓  

PLO2 สามารถออกแบบแอปพลิเคชันตามมาตรฐาน
สมรรถนะที่ก าหนดเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันและระบบ 

 ✓ ✓   

PLO3 สามารถจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ 

 ✓ 
 

✓   

PLO4 สามารถพัฒนานวัตกรรมระดับงานประยุกต์ที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการพัฒนางานแอปพลิเคชัน 

 ✓ 
 

✓ ✓  

PLO5 สื่อสารได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น ✓    ✓ 
PLO6 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ของกลุ่มตามเป้าหมายที่ก าหนด 

✓   ✓ ✓ 

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

✓    ✓ 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกบัมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี มคอ.1 สาขาคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2552 
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 
(PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1 สามารถ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส าหรับการ
พัฒนาแอป
พลิเคชันตาม
มาตรฐาน
สมรรถนะที่
ก าหนด 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO2 สามารถ
ออกแบบแอป
พลิเคชันตาม
มาตรฐาน
สมรรถนะที่
ก าหนดเพื่อ
สร้าง
ประสบการณ์ที่
ดีของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชัน
และระบบ 

   ✓ ✓ ✓     ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓     

PLO3 สามารถ
จัดการข้อมูล
และ

      ✓    ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓      
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 
(PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

สารสนเทศเพื่อ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้
อย่างเป็น
ระบบ 
PLO4 สามารถ
พัฒนา
นวัตกรรม
ระดับงาน
ประยุกต์ที่ทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
การพัฒนางาน
แอปพลิเคชัน 

     ✓      ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO5 สื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง
และตรง
ประเด็น 

   ✓               ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ 

PLO6 สามารถ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์
ของกลุ่มตาม

  ✓ ✓               ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 
(PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

เป้าหมายที่
ก าหนด 
PLO7 
แสดงออกถึง
การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและ
สังคม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓                ✓       

 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธิีการสอน และกลยุทธ/์วิธีการวัดและการประเมินผล           

    ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ/์วิธกีารสอน กลยุทธ/์วิธกีารวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันตามมาตรฐาน
สมรรถนะที่ก าหนด 

- Active learning 
- Problem-based Learning 
- Project-based Learning 
- Case Study based Learning 
- Flipped-classroom 
- Job Training 
- Work Integrated Learning 

- การประเมินผลโดยชิ้นงานทีพ่ัฒนาตามเกณฑร์ูบริค (Rubric Score) 
- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรูส้อดคล้องกับ

มาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 
- การประเมินผลโดยสถานประกอบการ 
- การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
- การสังเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 
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    ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ/์วิธกีารสอน กลยุทธ/์วิธกีารวัดและ 
การประเมินผล 

PLO2 สามารถออกแบบแอปพลิเคชันตามมาตรฐาน
สมรรถนะที่ก าหนดเพื่อสร้างประสบการณท์ี่ดขีอง
ผู้ใช้งานแอปพลเิคชันและระบบ 

- Active Learning 
- Authentic Learning 
- Practice-based Learning 
- Scenario Analysis 
- Research-based Learning 

- การประเมินผลโดยชิ้นงานทีพ่ัฒนาตามเกณฑร์ูบริค (Rubric Score) 
- Authentic assessment 
- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 
- การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

PLO3 สามารถจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ 

- Active Learning 
- Game-based Learning 
- Problem-based Learning 
- Project-based Learning 
- Case Study based Learning 

- การประเมินผลโดยชิ้นงานทีพ่ัฒนาตามเกณฑร์ูบริค (Rubric Score) 
- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 
- การสังเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 
- การสะท้อนคิด 

PLO4 สามารถพัฒนานวัตกรรมระดับงานประยุกต์ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการพัฒนางาน
แอปพลิเคชัน 

- Active Learning 
- Long-lasting Learning 
- Inquiry-based Learning 
- Project-based Learning 
 

- การประเมินผลโดยชิ้นงานทีพ่ัฒนาตามเกณฑร์ูบริค (Rubric Score) 
- การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
- การสังเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

PLO5 สื่อสารได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น - Negotiate 
- Discussion 
- Presentation 

- การประเมินผลโดยชิ้นงานทีพ่ัฒนาตามเกณฑร์ูบริค (Rubric Score) 
- การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
- การสังเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 
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    ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ/์วิธกีารสอน กลยุทธ/์วิธกีารวัดและ 
การประเมินผล 

PLO6 สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ของกลุ่มตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- Team-based Learning 
- Project-based Learning 

- การประเมินผลโดยชิ้นงานทีพ่ัฒนาตามเกณฑร์ูบริค (Rubric Score) 
- การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
- การสังเกตการณ์ 

PLO7 แสดงออกถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- การประพฤตตินเป็นแบบอย่างของ
อาจารย ์

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
ชั้นเรียน 

- การส่งชิ้นงานตามก าหนด 
- ผลการผ่านกิจกรรมส่งเสริมทางคุณธรรมและจริยธรรม 
- ตรวจสอบเทียบเคียงผลงาน 
- ปริมาณการทจุริต 

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
                        ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable Development 

2     ⚫ ⚫ ⚫ 

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 
Health for All 

1       ⚫ 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
Benefit of Mankinds 

1     ⚫ ⚫ ⚫ 

895-001 พลเมืองที่ดี 
Good Citizens 

2     ⚫ ⚫ ⚫ 

950-102 ชีวิตที่ดี 
Happy and Peaceful Life 

3     ⚫ ⚫ ⚫ 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
Idea to Entrepreneurship 

1     ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต   
Life in the Future 

2   ⚫ ⚫    

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  
Digital Technology Literacy 

2   ⚫ ⚫    

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 
Thinking and Reasoning 
 

2    ⚫ ⚫   

322-100 ค านวณศิลป์ 
The Art of Computing 

2   ⚫     

322-101 แคลคูลัส 1     
Calculus I 

3    ⚫    

324-101 เคมีทั่วไป 1    
General Chemistry I 

3    ⚫    

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1   
General Chemistry Laboratory I 

1    ⚫    

330-101 หลักชีววิทยา 1     
Principles of Biology I 

3    ⚫    

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1    
Principles of Biology Laboratory I 

1    ⚫    

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน    
Fundamental Physics 

3    ⚫    

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน   
Fundamental Physics Laboratory  

1    ⚫    

347-201 สถิติพื้นฐาน 
Basic Statistics 

3    ⚫    
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

308-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Fundamentals of 
Information and Communication Technology 

2 ⚫    ⚫  ⚫ 

308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3 ⚫  ⚫  ⚫   

308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 
Visual Arts and Design I 

2  ⚫      

308-131 ขั้นตอนวธิีและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
Algorithm and Basic Programming 

3 ⚫  ⚫    ⚫ 

308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 
Visual Arts and Design II 

2  ⚫      

308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technology Integrated Laboratory 

1  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

308-231 การโปรแกรมเชิงค านวณและข้อมูลโครงสร้าง 
Computational Programming and Structured Data 

3 ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

308-232 การพัฒนาฟรอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 
Frontend Application Development 

3 ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
Computer System Organization and Architecture 

3 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

308-242 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

3 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Systems 

3 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
Introduction to Research Methodology 

3 ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information Systems Analysis and Design 

3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

308-312 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
Management of Information Technology in Organization 

3  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

308-313 การจัดการนวัตกรรม 
Innovation Management 

3   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

3 ⚫  ⚫    ⚫ 

308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 
Project in Information and Communication Technology I 

2 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Seminar in Information and Communication Technology 

1   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ์ 
Software Interactive Design 

3 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   

308-325 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 
Project in Information and Communication Technology II 

2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 
Object-Oriented Programming and Applications 

3 ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 

308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval 

3   ⚫    ⚫ 

308-352 การท าเหมืองข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 
Data Mining and Visualizations  

3   ⚫ ⚫   ⚫ 

308-353 การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อประสม  
Computer and Information Technology Applications for 
Multimedia Production  

3  ⚫   ⚫   

308-354 เทคโนโลยฐีานข้อมูลขั้นสูง 
Advanced Database Technology 

3 ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

308-355 ระบบสื่อประสม  3  ⚫   ⚫  ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Multimedia Systems 
308-356 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

Geographic Information Systems 
3 ⚫ ⚫ ⚫     

308-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 
Introduction to Telecommunication 

3 ⚫    ⚫  ⚫ 

 
308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 

Telecommunication Network  
3 ⚫    ⚫  ⚫ 

 
308-363 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์  

Internet Technologies and Applications 
3 ⚫  ⚫ ⚫    

 
308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์  

Logic Programming and Applications 
3 ⚫  ⚫ ⚫    

 
308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต์ 

Visual Programming and Applications 
3 ⚫ ⚫ ⚫     

308-373 การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและการประยุกต์ 
Advanced Web Programming and Applications 

3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

308-375 การโปรแกรมสคริปต์และการประยุกต์ 
Script Programming and Applications 

3 ⚫ ⚫ ⚫     

308-376 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

 
308-381 ระบบจัดการความรู้  

Knowledge Management Systems 
3   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

308-382 ระบบสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจ 
Management and Decision Support System 

3 ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  

308-383 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Accounting Information System 
308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 

Applications of Information and Communication Technology for 
Professions 

1   ⚫  ⚫  ⚫ 

308-451 การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer System Security Management 

3 ⚫    ⚫  ⚫ 

308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 
Animation and Computer Games Development 

3  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

308-453 การเรียนรู้ของเครื่อง 
Machine Learning 

3 ⚫  ⚫ ⚫    

308-454 หลักชีวสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับนักวิทยาการข้อมูล Essential 
Bioinformatics for Data Scientist 
 

3 ⚫  ⚫ ⚫    

308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ 
Semantic Web Technologies and Applications 

3 ⚫  ⚫ ⚫    

308-456 ปัญญาประดิษฐ์  
Artificial Intelligence 

3 ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

308-457 การเรียนรู้เชิงลึกขั้นต้น 
Introduction to Deep Learning 

3 ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

308-458 หลักวทิยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 
Essential Spatial Data Science and Visualization 

3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

308-459 การประมวลภาษาธรรมชาติ 
Natural language Processing 

3 ⚫  ⚫ ⚫    

308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน 
Distributed and Parallel Computing 

3 ⚫  ⚫     

308-462 การประมวลผลแบบผสมและการประยุกต์ 3 ⚫  ⚫     
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Heterogeneous Computing and Applications 
308-463 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่  

Wireless and Mobile Computing 
3 ⚫  ⚫     

308-464 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Digital Signal Processing   

3 ⚫  ⚫    ⚫ 

 
308-465 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์  

Web Service Technology and Applications 
3 ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

 
308-471 การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ 

Software Service and Quality Management 
3 ⚫    ⚫  ⚫ 

 
308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  

Computer Simulation 
3 ⚫  ⚫     

308-473 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 

3   ⚫  ⚫  ⚫ 

 
308-474 การประมวลผลภาพ   

Image Processing 
3 ⚫  ⚫ ⚫    

308-475 การออกแบบซอฟต์แวร์ 
Software Design 

3 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   

308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  
Robotics Technology 

3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ  
Microprocessor and Interfacing 

3 ⚫  ⚫     

308-478 การประยุกต์ใช้ชีวสารเทศ  
Applications of Bioinformatics 

3 ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

308-481 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3   ⚫  ⚫  ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Ethical and Legal in Information and Communication Technology 
Profession 

308-482 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Business Technology 

3 ⚫    ⚫  ⚫ 

308-483 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการพาณิชย์ 
Information and Communication Technology for Commercial 
Management 

3 ⚫    ⚫  ⚫ 

308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษา  
Information and Communication Technology for Educational 
Management 

3 ⚫    ⚫  ⚫ 

308-485 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบทางอุตสาหกรรม  
Information and Communication Technology  for Industrial Design 

3  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

308-486 ธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence 

3  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

308-490 ชุดวิชาเส้นทางสูผู่้ประกอบการยุคดิจิทัล 
Module: The Roadmap to Technopreneur 

6   ⚫  ⚫ ⚫  

308-491 ชุดวิชาการประกอบธุรกิจให้ปัง 
Module: Successful Technopreneur 

6   ⚫  ⚫ ⚫  

308-492 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กรและอุตสาหกรรม 
Module: Big Data Analytics and Cloud Computing for Organizations 
and Industry 

6 ⚫  ⚫    ⚫ 

308-493 ชุดวิชาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพ์กพาแบบข้ามแพลตฟอร์มและการประยุกต์ 
Module: Cross-Platform Mobile Programming and Applications 

6 ⚫ ⚫ ⚫     

308-494 ชุดวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Module: IT specialist 

6 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

308-495 ชุดวิชาเตรียมพร้อมสู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 6 ⚫  ⚫    ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Module: The Road to Data Scientist 
308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Job Training in Information and Communication Technology 
2 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

308-497 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
Case Studies in Information and Communication Technology 

3 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Special Topics in Information and Communication Technology 

3 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
Everyday English 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
English on the Go 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
English in the Digital World 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Success 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 
The Aesthetic in Photography 

1       ⚫ 

895-020 ขิมไทย 
Thai Khim 

1       ⚫ 

895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 
Singing, Playing, Dancing 

1       ⚫ 

895-022 จังหวะจะเพลง 
Rhythm and Song 

1       ⚫ 

895-023 กีตาร์ 1       ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Guitar 
895-024 อูคูเลเล่ 

Ukulele 
1       ⚫ 

895-025 ฮาร์โมนิกา 
Harmonica 

1       ⚫ 

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
Drama and Self-reflection 

1       ⚫ 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
Appreciation in Thai Language 

1       ⚫ 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 
Creative Drawing 

1       ⚫ 

895-030 ว่ายน้ า 
Swimming 

1     ⚫  ⚫ 

895-031 เทนนิส 
Tennis 

1     ⚫  ⚫ 

895-032 บาสเกตบอล 
Basketball 

1     ⚫  ⚫ 

895-033 กรีฑา 
Track and Field 

1     ⚫  ⚫ 

895-034 ลีลาศ 
Social Dance 

1     ⚫  ⚫ 

895-035 เปตอง 
Petanque 

1     ⚫  ⚫ 

895-036 ค่ายพักแรม 
Camping 

1     ⚫  ⚫ 

895-037 แบดมินตัน 1     ⚫  ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 
1     ⚫  ⚫ 

895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

1     ⚫  ⚫ 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 
Aesthetics of Thai Dance 

1       ⚫ 

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น 
Local Arts and Fabric 

1       ⚫ 

472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

1       ⚫ 

142-234 โลกสวย 
Life is Beautiful 

1       ⚫ 

142-135 พับเพียบเรียบร้อย 
Paper Craft 

1       ⚫ 

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 
Sculpture 

1       ⚫ 

142-137 ใครๆ ก็วาดได้ 
Everyone Can Draw 

1       ⚫ 

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 
The Sound of Musics 

1       ⚫ 

142-139 ท่องโลกศิลปะ 
Through The World of Art 

1       ⚫ 

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 
The Designers and Their Black Attires 

1       ⚫ 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   2   ⚫  ⚫  ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Introduction to Intellectual Property 
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี   

Applied Nanotechnology   
2   ⚫  ⚫  ⚫ 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต   
Applied Science for Life 

2   ⚫  ⚫   

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology in Daily Life 

2   ⚫  ⚫   

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 
Key to Nature 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

336-214 กินดี ชีวิตดี    
Smart Eating and Being Healthy 

2   ⚫  ⚫   

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   
Safety Life from Toxic Substances 

2   ⚫  ⚫   

336-216 ยาและสุขภาพ    
Drug and Health 

2   ⚫  ⚫   

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Improving English Writing Skills 

2     ⚫   

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 
Reading All Around 

2     ⚫   

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 
Strategic Reading for Greater Comprehension   

2     ⚫   

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  
Better Academic Texts Readers 

2     ⚫   

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 
English Pronunciation through Songs 

2     ⚫   

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 2     ⚫   
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

English Grammar for Real Life Communication 
890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 

English Conversation 
2     ⚫   

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
From Listening to Speaking English 

2     ⚫   

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
Presentations and Public Speaking in English 

2     ⚫   

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
Learning English Through Cultures 

2     ⚫   

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 
Creating English Short Films 

2     ⚫   

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
Study Skills in English for Higher Studies 

2     ⚫   

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
Reading to Write in English 

2     ⚫   

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
English Communication for Business 

2     ⚫   

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
English in the Workplace 

2     ⚫   

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว  
English for Travelers 

2     ⚫   

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 

2     ⚫   

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน 
Writing for Job Application 

2     ⚫   

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2     ⚫   
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

English for Job Interview 
890-050 แปลสิกูเกิล 

Google Translate Me 
2     ⚫   

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
English Twenty-Four/Seven 

2     ⚫   

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
English for Digital Literacy 

2     ⚫   

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
Winning English Test for Employment 

2     ⚫   

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
Winning English Test for Higher Studies 

2     ⚫   

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   
Basic Japanese 

2     ⚫   

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 
Japanese Conversation in Daily Life 

2     ⚫   

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 
Japanese Conversation in the Workplace 

2     ⚫   

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 
Basic Chinese 

2     ⚫   

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
Chinese Conversation in Daily Life 

2     ⚫   

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
English Twenty-Four/Seven 

2     ⚫   

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน   
Chinese Conversation in the Workplace 

2     ⚫   

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2     ⚫   
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Basic Malay 
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 

Malay Conversation in Daily Life    
2     ⚫   

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 
Malay Conversation for Tourism      

2     ⚫   

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
Basic Korean 

2     ⚫   

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 
Korean Conversation in Daily Life 

2     ⚫   

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 
Korean Conversation in the Workplace 

2     ⚫   

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
Basic German 

2     ⚫   

895-040 จิตวิทยาความรัก 
Psychology of Love 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-041 ปรัชญาจริยะ 
Ethical Philosophy 

2   ⚫    ⚫ 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
Art of Communication in Thai Language in the 21st Century 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-043 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย   
Contemporary Thai Language 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-045 ทักษะการสื่อสาร 
Communication Skills 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 2   ⚫  ⚫  ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Thoughts and Communication 
895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 

History in Movies 
2   ⚫    ⚫ 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี  
Drawing and Painting 

2       ⚫ 

895-049 ศิลปะกับความสขุ 
Art for Happiness 

2   ⚫    ⚫ 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Arts in Multicultural Society 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
Contemporary Arts and Culture 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์* 
Creative Tourism 

2    ⚫ ⚫  ⚫ 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   
Volunteer Tourism 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
Learning through Backpacking Trips 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 
World Heritage Journey 

2   ⚫    ⚫ 

895-056 สงขลาศึกษา 
Songkhla Studies 

2   ⚫    ⚫ 

895-057 ดนตรีไทย 
Thai Classical Music 

2       ⚫ 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 
Thai Music Art 

2       ⚫ 

895-059 ดนตรีตะวันตก 2       ⚫ 
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Western Music 
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 

Physical Education and Recreation 
2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 
Fit and Firm 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน 
Active Lifestyle 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 
Fat to Fit 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
Wisdom of Living 

2   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
Law Relating to Occupations and Everyday Life 

2   ⚫    ⚫ 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
General Principles of Law and Judicial Process 

2   ⚫    ⚫ 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 
Taxation and Life 

2       ⚫ 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 
Human Rights and Citizenship  

2   ⚫    ⚫ 

001-131 สุขภาวะกายและจิต   
Healthy Body and Mind 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 
Natural Therapy 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

001-101 อาเซียนศึกษา   
ASEAN Studies 

2   ⚫  ⚫  ⚫ 

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2     ⚫   
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รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

English Booster 
142-112 อังกฤษออนแอร์   

English On Air 
2     ⚫   

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English for Basic IT 

1     ⚫   

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 
English Pronunciation 

1     ⚫   

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 
English Everyday 

2     ⚫   

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล 
English for Personality Development 

2     ⚫   

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 
Media Language and Art of Storytelling 

1     ⚫   

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 
Creative Medias for Academic Presentation 

1     ⚫   

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการ
สื่อสาร 
Creative Presentation Design for Conference and Communication 

1     ⚫   

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 
Youtube Marketing and Viral Videography 

1    ⚫ ⚫   

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์  
Basic Product Design Branding 

1    ⚫ ⚫   

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 
Online Advertising Management 

1    ⚫ ⚫   

142-238 ตะลอนทัวร์ 
Learn to Roam 

1     ⚫   
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิน้ปีการศึกษา  
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี มีความเข้าใจพ้ืนฐานทางระบบ

คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลย ีและมีพื้นฐานการใช้สี จัดองค์ประกอบรูป และการใช้ตัวอักษร 
2 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม การคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการค านวณ การ

ออกแบบและพัฒนาส่วนหน้าบ้านแอปพลิเคชัน 
3 นักศึกษาประยุกต์ใช้ทักษะการออกแบบ การวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 
4 นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางส าหรับการประกอบอาชีพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน / การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากคณาจารย์ และอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา และผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  
จากระบบ 8 ระดับคะแนน    

2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษายื่นค าอุทธรณ์ โดยเขียนค าร้องขออุทธรณส์่งเจ้าหน้าที่หลักสูตร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบค าอุทธรณ ์(ถ้าม)ี 

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าอุทธรณ์ ระบุข้ออุทธณ์และข้อเท็จจริง 
3) เจ้าหน้าที่ส่งค าร้องถึงประธานหลักสูตรเพื่อด าเนินการต่อ 
4) คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเทจ็จริง ข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมได้

ทั้งหมด 
5) คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์วินิจฉัยผลการยื่นค าอทุธรณ์ 
6) แจ้งผลการวินจิฉัยให้แก่ผู้อุทธรณ์ และประธานหลักสูตรฯ  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
     การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการ
สอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

       การเตรียมการในระดับคณะ  
1) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) มีโครงการบุคลากรใหม่พบคณบดีและผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ 
การเตรียมการในระดับสาขาวิชา 
1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย 
2) มีการจัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อช่วยดูแลและให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจยัหรือแต่งต ารา 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโครงการโดย
มหาวิทยาลัย/คณะฯ 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การ  สร้าง

ครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning 
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ซึ่งครอบคลมุทักษะการจัดการ

เรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลติสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 

ให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
2) จัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและการประเมินผล 
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างเป็น

รูปธรรม สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
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การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย

รายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท าวิจัยและ

การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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หมวดที ่7   การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา หลักสูตร   การ

ติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์

ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปน็ไปอย่างมีคุณภาพ 
 

2. บัณฑิต 
1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรทุกปี 
2) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกป ี
3) มีการน าข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและการได้

งานท าของบัณฑิตในทุกปีมาใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีกระบวนการรับเข้าศึกษา

หลายช่องทาง ทั้งที่ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
3.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแต่ละโครงการในสัดส่วนและคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยดู
ความพร้อมของคณาจารย์และทรัพยากรของหลักสูตรฯ เป็นหลัก  

3.1.3 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
3.2.1 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา มีการแนะน ามหาวิทยาลัย แนะน าคณะวิทยาศาสตร์ แนะน า
หลักสูตรการเรียนการสอน วิชาเรียน กฎระเบียบต่างๆ และมีการแจกคู่มือนักศึกษา 

3.2.2 มีโครงการเรียนปรับพื้นฐานซึ่งเป็นการเรียนรายวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนักศึกษา
จะสามารถเรียนในห้องเรียนได้เข้าใจมากขึ้น 

3.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาของหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แนะน าการวางแผนการศึกษาเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด และมี
กระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีรายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับพื้นฐานทั้ งทางด้าน
ความรู้และด้านจิตใจ 

3.2.4 มีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกงานและออกฝึกสหกิจ
ศึกษา โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

3.2.5 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.2.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภาษาอังกฤษ 
3.2.7 ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว 
3.2.8 ก าหนดโครงการประชุมรวมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง 
3.3 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ อัตราการย้ายสาขาวิชาเอก การลาออก ของนักศึกษาที่
รับเข้าในแต่ละโครงการ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในทุกปีการศึกษา 

3.3.2 มีการจัดท าแบบสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วยความคาดหวังของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร อุปสรรคในการเรียน จุดเด่นของหลักสูตร ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และการ
บริหารจัดการหลักสูตร อีกทั้งยังให้นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้
ตอบข้อซักถาม และอธิบายความเป็นไปได้ รวมทั้งแจ้งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ตามที่
นักศึกษาเสนอแนะให้กับนักศึกษาได้ทราบข้อมูลด้วย 

3.3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรฯ หลังจากส าเร็จการศึกษา และ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3.3.4 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยด าเนินการตามกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ และมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

4. อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

4.1.1 ระบบรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตฯ สภาวิทยาเขตฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับ 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
การบริหารอาจารย์ของหลักสูตรฯ ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า ในการ
ประชุมสาขาฯ มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน ทั้งการก าหนดอัตราก าลัง การก าหนด
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ภาระงาน การศึกษาต่อ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
หลักสูตรการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้
ในการสอน และการพัฒนาหลักสูตรฯ อีกด้วย อีกทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง ให้เป็นไปตามที่เกณฑ์ก าหนด 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) หลักสูตรมีการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการจัดสรร

งบประมาณส าหรับกิจกรรมในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเท่าเทียม
กันและมีการน าเข้าชี้แจงในที่ประชุม 

(2) มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ทั้งการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา และการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ น าเข้าทบทวนในที่ประชุมสาขาฯ 

(3) หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน และการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

(4) มีการจัดประชุมประจ าปีการศึกษา และดูงานนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน า
ความรู้ที่ได้มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดวางแผนจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ถัดไป 

(5) คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งคณะฯ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ผ่าน

การติดตามและรายงานผลของงานวิจัยระดับคณะทุกปีการศึกษา รวมทั้งการติดตามผลงานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในที่ประชุมประจ าปีการศึกษาของสาขาฯ เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในทุกปีการศึกษา  

4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และน าเข้า
รายงานในที่ประชุมประจ าปีการศึกษาของสาขาฯ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1 มีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรตามหลักการ OBE มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลไกใน
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การออกแบบหลักสูตร โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์
ประจ าวิชา เพื่อควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการ
การเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ โดยเน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

5.1.2 กระบวนการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ และการขยายตัวของ
ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านการประเมินผลการฝึกงานของ
นักศึกษา 

5.1.3 หลักสูตรด าเนินการจัดท าหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร ตาม
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

5.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน  

ในการประชุมสาขาฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา จะมีการก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาค
การศึกษาถัดไป รวมทั้งก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความถนัด ความช านาญของ
อาจารย์ผู้สอน และเป็นไปตามมาตรฐานภาระงานอาจารย์ (Load Unit) กรณีที่เป็นรายวิชา
เฉพาะทาง หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางนั้นๆ มาสอน
นักศึกษา และชี้แจงการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) โดยอาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 
(1) ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 วาง

แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ. 3, 4, 5, 6 
จากนั้นน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง 

(3) ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3 หรือ 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ. 5 หรือ 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

(4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้น
ของการเรียนรายวิชานั้นๆ 

แนวการจัดการเรียนการสอน 
(1) มีการประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การบูรณา

การระหว่างรายวิชา พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมทั้งพิจารณาจัดหาทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมใน
รายวิชาต่าง ๆ  
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(2) มีการประชุมวางแผนการจัดการรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้สามารถบูรณาการกับหน่วยวิจัย รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
(1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลนักศึกษาด้านการเรียน และการท ากิจกรรมต่างๆ 
(2) มีโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาในทุกภาคการศึกษา เป็นการพบปะ

พูดคุย แนะน าการลงทะเบียนเรียน และอื่น ๆ  
(3) มีการแนะน าการลงทะเบียนเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของ

นักศึกษาว่ามีปัญหาหรือไม่ มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และสอบถามความต้องการ ความ
สนใจ รวมทั้งศักยภาพของนักศึกษาเป็นส าคัญ 

(4) ในการประชุมประจ าปีการศึกษา จะมีการสรุปผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดน าเข้าที่
ประชุมเพื่อวางแผนการให้ดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน 

และวิธีการประเมินผล ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
(2) คณะมีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
(3) คณะมีคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(1) ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 พิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการประเมินระดับขั้นคะแนนของสาขาฯ จากนั้นจัดส่งขั้นคะแนนภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) มีการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคการศึกษา 
(3) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดกาคการศึกษา 
(4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการ
จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 

 
6. สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 
มีคณะกรรมการฝ่ายการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เพื่อด าเนินการในการวางแผนด้าน
งบประมาณ วางแผนการจัดพื้นที่ของสาขาฯ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับสนับสนุนการสอนและการวิจัย มีการจัดหาหนังสือ นิตยสาร ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 จ านวนทรัพยากรในส านักทรพัยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีดังน้ี 

ประเภทหนังสอื ไทย อังกฤษ อื่นๆ ไม่ระบ ุ จ านวนทั้งหมด 
บทความ 108,744 3,079 241 32,556 144,620 
หนังสือ 100,727 75,443 741 2,746 179,657 
ไฟล์คอมพิวเตอร ์ 1,611 602 39 65 2,317 
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 233 1,084 832 258 2,407 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 0 0 1 0 1 
แผนที ่ 26 1 0 0 27 
สื่อผสม 0 2 0 1 3 
สื่อเสียง 209 214 60 15 498 
จุลสาร 1,251 17 31 1,164 2,463 
สื่อสายตา 3,103 463 112 8 3,686 
ทั้งหมด 215,904 80,905 2,057 36,813 335,679 

 
6.2.2 การใช้ระบบ Learning Management system (LMS) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6.2.3 ห้อง Study Room มีคอมพิวเตอร์ หนังสือ วารสาร โครงงานนิพนธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนด าเนินการด้านการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ของนักศึกษา 
6.3.2 มีการจัดท าแผนครุภัณฑ์ 5 ปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ ์
6.3.3 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ ต ารา ที่ต้องการให้จัดหาเพิ่มเติมไปยังคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
6.3.4 มีการวางแผนร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรยีนรู ้
6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้จากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
6.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานและเป้าหมายไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งจ านวนตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานและเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษาของการใช้หลักสูตรมีความแตกต่างกันโดยหลักสูตรฯ มีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานแสดงในตารางต่อไปนี ้

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง  โดยต้องบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน
ผลการด าเนินการของหลักสตูรปีที่ผ่านมา หรือมีโครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก MOU เพื่อ
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

✓ 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
      ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        ✓ 

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา   เพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
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หมวดที ่8   การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพิจารณาจาก
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษา ดังน้ี 
1) การประชุมสาขาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการตาม  

กลยุทธ์การสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่นหลัง

การวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน โดย

การสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้สอน หากพบว่าวิธีการที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

4) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หากพบปัญหา
ต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การ

ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
โดยผ่านทางระบบประเมินการสอนของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และระบบประเมินรายวิชาของคณะฯ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินภายนอก นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา โดยการตอบ
แบบสอบถาม  ในการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ของหลักสูตร 

2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศ และผู้แทนของ
สถานประกอบการว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยเรื่องใด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
แล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา 

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ที่
ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 
คน และได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
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ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณี
ที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินอิสระเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา

กลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ข. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ  PLOs  กับวิสัยทัศน ์ พันธกิจ  คณุลักษณะของบณัฑิต และ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภาคผนวก ค. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  กบั  Knowledge/ Attitude / Skill 
ภาคผนวก ง. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ  Knowledge/ Attitude / Skill 
ภาคผนวก จ. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อน

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  
ภาคผนวก ฉ. ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 
ภาคผนวก ช. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกคน 
ภาคผนวก ซ. ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ภาคผนวก ฌ. เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรงุใหม ่
ภาคผนวก ญ. เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรุงใหม ่
ภาคผนวก ฎ. เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 
ภาคผนวก ฏ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓  
ภาคผนวก ฐ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
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ภาคผนวก  ก ค าอธิบายรายวิชา 
 

001-101 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

2((2)-0-4) 

 ประชาคมอาเซียน พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ความร่วมมือภายใต้
ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน 
 ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in 
ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 

   
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(The King’s Philosophy and Sustainable 
Development) 

2((2)-0-4) 

 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
วิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ 
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’ s philosophy and sustainable 
development; an analysis of application of the King’ s philosophy in the area of interest 
including individual, business or community sectors in local and national level 
(หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน) 
 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Idea to Entrepreneurship) 

1((1)-0-2) 

 การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท า
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for 
business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

   
001-131 สุขภาวะกายและจิต 

(Healthy  Body  and  Mind) 
2((2)-0-4) 

 สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกับการ
สร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม 
 Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; art 
and the holistic health promotion 

   
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 

(Aesthetics of Thai Dance) 
1((1)-0-2) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
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 General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai dance;  
basic Thai dance movements;   Thai dance performances 
   

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 
(English Booster) 

2((2)-0-4) 

 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ประเภทของค า การประสมค า 
หลักการออกเสียงและการออกเสียงสูงต่ า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจประเด็นหลักและการ
หาข้อมูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคที่สามารถน าไปใช้
งานได้และส านวนต่าง ๆ การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักพื้นฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค าเชื่อมอย่างง่าย วงศ์ค าศัพท์ในหลากหลายหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 Self-learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; pronunciation 
and intonation; reading and listening techniques; understanding the main idea and identifying 
specific information; basic conversation; making questions; answering questions; functional 
language and idioms; basic English writing; simple sentence structure; punctuation; 
capitalization; using simple conjunctions; vocabulary related to daily life 

   
142-112 อังกฤษออนแอร ์

(English On Air) 
2((2)-0-4) 

 ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน โดย
เน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป การฟังเพื่อน าไปใช้ในการพูด การอภิปราย การขยายความ 
การจดบันทึก การจับใจความส าคัญ การสรุปข้อมูลจากการฟัง การฟังเพื่อฝึกตีความ การพูดเชิงเล่าเรื่องและ
อธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า การบรรยายผู้คน สถานที่และกิจกรรมต่างๆ การ
พูดในที่สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านผ่านๆ เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ 
การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพื่อการเขียน การเขียนย่อหน้า
และเรียงความให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 
 English for communication; all- skills development:  listening, speaking ,reading and 
writing, emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis of 
speaking; discussion and extension; note- taking; identifying main points and summarizing 
information from listening texts; listening for inferences; narrative and explanatory speaking: 
giving opinions, suggestions and advices, describing people, places and activities; public 
speaking; reading strategies: skimming for main ideas, scanning for specific information, guessing 
meaning from context, making inferences from written texts, reading for writing; writing well-
constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing information 

   
142-115 ภาษาอังกฤษส าหรบัพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(English for Basic IT) 
1((1)-0-2) 

 องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการออนไลน์ต่าง ๆ 
สื่อประสม สื่อสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ 
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 English vocabulary; functional language and jargons related to information technology 
industry:  computer, hardware and software, website, internet and online transactions, 
multimedia, enterprise social media, e-commerce, etc 

   
142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 

(English Pronunciation) 
1((1)-0-2) 

 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นเสียง ส าเนียงภาษาอังกฤษ 
 English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of English 

   
142-135 พับเพียบเรียบร้อย 

(Paper Craft) 
1((1)-0-2) 

 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
   

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว 
(Sculpture) 

1((1)-0-2) 

 การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้วัสดุและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การ
พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พื้นฐานด้านงานปั้นเพื่อต่อยอด
ต่อไป 
 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; 
Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and 
Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and 
organic forms. Fundamentals of sculpture program 
   

142-137 ใคร ๆ ก็วาดได ้
(Everyone Can Draw) 

1((1)-0-2) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน กางลงแสงเงา การวาด
รูปร่างมนุษย์ 
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; 
human figures 
   

142-138 มนต์รักเสียงดนตร ี
(The Sound of Music) 

1((1)-0-2) 

 การศึกษาประวัติศาสตร,์ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตร,ีและการพัฒนาทักษะการ
ฟังดนตรีตะวันตกและตะวันออก 
 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, 
musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music 
perception skills and representative musical compositions 
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142-139 ท่องโลกศลิปะ 
(Through The World of Art) 

1(1-0-2) 

 ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนคิในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
   

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 
(English Everyday) 

2((2)-0-4) 

 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การอภิปราย
และการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเขียนเชิง
วิชาการและการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
 English for Daily Life General English; all-skills improvement: listening, speaking, reading 
and writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for different 
situations; academic English to apply in classrooms; listening for academic purposes; discussion 
and presentation in English; reading in English from different sources; academic writing and 
writing English in daily life 

   
142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบคุคล 

(English for Personality Development) 
2((1)-2-3) 

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ จากศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม โลกและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น การเรียนรู้ภาษา
ผ่านเนื้อหาและการเรียนรู้เนื้อหาผ่านภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็นปัจเจก
บุคคลควบคู่กันไป 
 Content-obligatory language and content-compatible language from a variety of topics 
such as personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, 
interpersonal skills, etc. ; learning language through content and vice versa in order to develop 
language skills and each individual personality simultaneously 

   
142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเลา่เรื่อง 

(Media Language and Art of Storytelling) 
1((1)-0-2) 

 ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อ เช่น การเขียนข่าว การ
โฆษณา สื่อวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  การแสดง เป็นต้น ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง การเล่า
เรื่องให้มีประสิทธิภาพ จับใจผู้ฟังและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 English language, expressions and specific vocabulary for media production industry 
such as news writing, advertising, radio broadcasting and television, public relation, plays and 
performances, etc. ; science and art of storytelling:  effective storytelling to gain audience’ s 
interest and to reach target group 

   
142-224 สื่อสรา้งสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ 1((1)-0-2) 
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(Creative Medias for Academic Presentation) 
 ประเภทของสื่อเพื่อน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ภาพและ
ข้อมูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดล้อม การน าเสนอข้อมูลทางเทคนิค โทรศัพท์มือถือและ
อุปกรณ์ สื่อโต้ตอบ เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการน าเสนอ การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของสื่อเพื่อ
การน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือ การผลิตและเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 
 Types of media for academic presentation:  advertising, animation, computer games, 
photo, picture and raw data; academic presentation and environments; presenting technical 
information; mobile and devices; interactive medias; reality technologies for presentation; 
information protection and privacy of medias for presentation; digital resources and tools; 
creative media production and technologies 

   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุม

วิชาการและการสื่อสาร 
(Creative Presentation Design for Conference and 
Communication) 

1((1)-0-2) 

 ประเภทของงานน าเสนอ เนื้อหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเรื่อง การน าเสนอที่ดี ส่วนผสม
ในงานน าเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบัติของภาพ พื้นผิวและพื้นหลัง ภาพและการสะท้อนอารมณ์ การออกแบบ
เค้าโครงการน าเสนอ แนวโน้มการน าเสนอในศตวรรษที่ 21 ทักษะการน าเสนอ 
 Types of presentation for conference and communication; content and design; outline 
and plots; well- designed presentation; ingredients of presentation; stock of template; features 
of images; textures and backgrounds; visuals and emotional appeal; presentation layout design; 
21st century presentation trends; presentation skills 

   
142-227 ท าเงนิด้วย Youtube 

(Youtube Marketing and Viral Videography) 
1((1)-0-2) 

 อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของสื่อดิจิทัล สร้าง Youtube Channel ของ
ตนเอง กฎระเบียบข้อบังคับบน Youtube ลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติและสัญญาอนุญาตการใช้สื่อ การสร้างวิดิโอ
ไวรัลและการสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล 
 Youtube Vlog industry; Developing a digital landscape; creating Youtube channel; 
Youtube rules and regulations; international copyright and common creative ammendments; 
creating viral videos and developing the digital content 

   
142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด ์

(Basic (Product Design Branding) 
1((1)-0-2) 

 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ด้วย
ราคาที่จูงใจ ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง การน าเสนอและการสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาซึ่งผลส าเร็จของ
รายได้ 
 Process of product design and development; creating quality products; enhanced 
capabilities, attractive prices, compressed production time; Rapidly changing technologies; 
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computer- based technology; shorter product life cycles; presenting and branding products; 
achieving successful income 

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน ์
(Online Advertising Management) 

1((1)-0-2) 

 โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกว้างระดับโลก ศักยภาพของบริษัทกูเกิล ศักยภาพในการ
สร้างสื่อโฆษณาบน กูเกิล ที่รองรับการปรับแต่งให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันได ้
 Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google company; 
Google adword providing highly customizable advertising in any computer device 

   
142-234 โลกสวย 

(Life is Beautiful) 
1((1)-0-2) 

 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพื้นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของทัศนคติ
บวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้านต่างๆ 
พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึง
เครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive 
attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic 
creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release and 
relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful co-
existence 
   

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า 
(The Designers and Their Black Attires) 

1((1)-0-2) 

 วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบ
กับวิถีชีวิตประจ าวัน 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily 
basis 
   

142-238 ตะลอนทัวร ์
(Learn to Roam) 

2((2)-0-4) 

 ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การขอวีซ่า  
วีซ่าประเภทต่าง ๆ การเตรียมเอกสารที่จ าเป็น การหาข้อมูลที่พัก เกร็ดความรู้ส าหรับผู้ที่เดินทางคนเดียว 
ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (Culture Shock) และการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural 
Awareness) ภาษาที่เป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ วิธีการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่ออยู่ต่างประเทศ 
 Travel and living abroad; planning an international trip; getting a passport; getting a visa; 
types of visa; preparing necessary documents; finding accommodations; tips for solo travellers; 
culture shock and cultural awareness; useful language for travelers; preparing yourself for living 
abroad; how to deal with an emergency case abroad 
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190-404 ธรรมชาติบ าบดั 
(Natural Therapy) 

2((2)-0-4) 

 ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้ความ
ร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การฝึก
สมาธิและจิตบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การด ารงชีวิต
อย่างเข้าใจและใส่ใจ เพื่อให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
 Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural 
therapy for understanding and appreciating oneself and others in health promotion and cure; 
use of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, 
meditation, and psychotherapy based on concept of nature cure; promotion of mental health, 
vital energy, environment, and religion and life living; and living harmoniously with nature, 
environment, belief, and culture of society as well as strengthening the civic value of society 

   
308-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(Fundamentals of Information and Communication 
Technology) 

2((1)-2-3) 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  องค์ประกอบหลักของการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบข้อมูลและรหัสการแทนข้อมูลในการประมวลผลและการสื่อสาร วิธีการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
    Evolution of Information and Communication Technology; main components of 
Information and Communication Technology management; data systems and representations 
for computing and communication; data processing methods with new technologies such as 
computers; information systems; data communication and networking via new technologies 
  

 
 

 

308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Mathematics for Information Technology) 

3((3)-0-6) 

 เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ล าดับและสายอักขระ ระบบเลขจ านวน ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ พีชคณิต
บูลีน การจัดล าดับและการจัดหมู่ หลักการรังนกพิราบ ฟังก์ชันก่อก าเนิดและความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ 
และทรี 
 Sets; relations and functions; sequences and strings; number systems; logics; matrix; 
boolean algebra; permutations and combinations; pigeonhole principle; generating function and 
recursion; graph and tree 
   

308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 
(Visual Arts and Design I) 

2((1)-2-3) 
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 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและการประยุกต์ศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบมูล
ฐานของทัศนศิลป์ หลักการออกแบบกราฟิก ทฤษฎีสี  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก ฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและประยุกต์ใช้ศิลปะในงานคอมพิวเตอร์ 
 Basic concepts of graphics design and application of art with computers; the basic 
elements of visual art; principles of graphic design; color theory; computer programs for graphic 
design; practice for graphic design and applied art in computer work 

   
308-131 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการโปรแกรม 

(Algorithms and Basic Programming) 
3((2)-2-5) 

 หลักการโปรแกรมและแนวทางการพัฒนาของซอฟต์แวร์ กระบวนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ค าสั่งควบคุมการท างาน การด าเนินการกับแฟ้มข้อมูล การค้นหา 
 Programming principles and methods for software development; algorithm principles 
and computer problem solving; data types and expression; control- flow commands in 
programming; file organization and operation; introduction to high-level programming languages 

   
308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 

(Visual Arts and Design II) 
2((1)-2-3) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-121  
Prerequisite: 308-121 

 

 วงจรผลิตสื่อ การเลือกใช้องค์ประกอบให้เหมาะสมกับงาน การออกแบบกราฟิกและการประยุกต์ศิลป์
ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การสร้างภาพเคลื่อนไหวและผลิตสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบสื่อสมัยใหม่ด้วย
คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อสมัยใหม่กับโจทย์ปัญหาจริง 
 Media development cycle; selection of components based on the assigned works; 
advanced graphics design and the application of arts using computers; developments of 
animations and multimedia productions; modern media design using computers; practical 
media developments from real world problems 

   
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication Technology 
Integrated Laboratory) 

1(0-2-1) 

 ปฏิบัติการในหัวข้อซึ่งบูรณาการความรู้เพื่อสนับสนุนรายวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 Laboratories in topics integrating with knowledge for supporting Information and 
Communication Technology subjects 
 

308-231 การโปรแกรมเชิงค านวณและข้อมูลโครงสร้าง 
(Computational Programming and Structured Data) 

3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-131 
Prerequisite: 308-131 

 

 หลักการโปรแกรมเชิงการค านวณ  เมตริกซ์ สเกลลาร์และเวคเตอร์ ฟังก์ชัน ข้อมูลโครงสร้างเพื่อการ
ค านวณ พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
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 Concepts of computational programming; matrix, scalar and vector; functions; 
structured data; dasic of data analysis; data processing; basic data visualization 
   

308-232 การพัฒนาฟรอนท์เอ็นแอปพลิเคชนั  
(Frontend Application Development) 

3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-131 หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-131 or With an approval of 
programme committee 

 

 พื้นฐาน HTML CSS และ JavaScript  การสร้างหน้าเว็บด้วย HTML และ CSS  การควบคุมการ
ท างานของหน้าเว็บเพื่อตอบสนองต่อผู้ ใช้งานด้วย JavaScript  การใช้ JavaScript framework ในการ
ออกแบบหน้าเว็บบนพื้นฐานของแนวคิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และควบคุมการท างานของ
หน้าเว็บเพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายของขนาดหน้าจอ  พื้นฐานเว็บเซอร์วิส  การสร้างเว็บเซอร์วิส
เบื้องต้นเพื่อให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน้าเว็บและเว็บเซอร์วิส 
 Basics of HTML, CSS, and JavaScript; creating web pages using HTML and CSS; controlling 
interactions of a web page to its user using JavaScript; use of JavaScript frameworks to build 
responsive webpages for variant sizes of screen based on human and computer interaction 
concept; basics of web services; building simple web services for serving data via the Internet; 
transferring data between a web page and web services 

   
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

(Computer System Organization and Architecture) 
3((2)-2-5) 

 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่  หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจ า
หลัก  หน่วยความจ าส ารอง  หน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล  ระบบบัสและการเชื่อมต่อ การออกแบบวงจร
ตรรกะ  การแทนข้อมูลแบบต่าง ๆ  การด าเนินงานตามค าสั่งและการอ้างอิงข้อมูล การสั่งงานโดยภาษาเครื่อง
และภาษาแอสเซมบลี 
 Computer architectures and computer components such as central processing unit; 
main memory; secondary storage; input unit and output unit; bus system and interfacing; logic 
circuit design; data representation; program execution and data reference; machine language 
and assembly language commands 
   

308-242 ระบบปฏิบัติการ 
(Operating Systems) 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการและหน้าที่กระบวนการ 
การจัดตารางเวลาของหน่วยประมวลผลกลาง การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การติดตาม การจัดการ
หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าเสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูลและหน่วยความจ าส ารอง การป้องกัน
และการรักษาความปลอดภัย แนะน าระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน 
 Concepts and evolution of operating systems; operating system components and 
process functions; CPU scheduling; inter- process communication; deadlock; main memory 
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management; virtual memory; file system management and secondary storage; protection; 
security; introduction to Unix systems and applications 

   
308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

(Computer Network Systems) 
3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-101, 308-241 
Prerequisite: 308-101, 308-241 

 

 การสื่อสารข้อมูลระยะใกล้และไกล วิธีการส่งผ่านข้อมูลและสื่อที่ใช้ เป้าหมายของระบบเครือข่าย การ
ประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรม ไอเอสโอ-โอเอสไอ รูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ 
 Local area and wide area data communication; data transmission methods and medias; 
network system objectives; applications of ISO-OSI architecture; computer network topologies 

   
308-301 ระเบยีบวิธีวิจยัเบื้องต้น 

(Introduction to Research Methodology) 
2((2)-0-4) 

 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระบวนการวิจัยโดยทั่วไป การก าหนดปัญหาส าหรับการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ  
การทบทวนวรรณกรรม  สมมุติฐานและการออกแบบการวิจัย การด าเนินการกับข้อมูล  การวิเคราะห์และแปล
ความหมายทางสถิติ การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน  จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 Meaning and the importance of research; research categories; research methodology in 
ICT; general research process; problem identification for research and project proposal writing; 
literature reviews; hypothesis and research design; data management; statistical analysis and 
interpretation; report writing and publication; ethics for researchers 

   
308-311 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 

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

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-131 
Prerequisite: 308-131 

 

 ข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ แนวทางและ    
วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศ การเสนอโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาและบ ารุงรักษาต้นแบบที่ออกแบบไว้ 
 Data and information; types of information systems; roles of system analysts;  
information system development life cycle and methodologies; data and information collecting 
techniques; information system analytical and designing tools; project proposal; feasibility study 
and reports; information system analysis; system design; development and maintenance of 
designed prototypes 
   

308-312 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร 
(Management of Information Technology in 
Organization) 

3((3)-0-6) 
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 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 
Prerequisite: 308-311 

 

 องค์กรและการจัดการ กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์  พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กร  ระบบ
สารสนเทศกับองค์กรและธุรกิจ  การจัดการสารสนเทศและความรู้ภายในองค์กร  เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
องค์กร การบริหารทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การจัดองค์กรสู่ความเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบและการประกันสารสนเทศ 
 Organization and management; strategy and strategic management; organizational 
cultures and behaviors; information systems and organization/ enterprise; information and 
knowledge management in organization; information technology and organization; 
management of information technology resources in organization; organizational management 
towards the leaders in information technology; information assurance and systems security 
management 

   
308-313 การจัดการนวตักรรม 

(Innovation Management) 
3((2)-2-5) 

 ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมกับองค์กร 
แนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม การสร้าง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การประยุกต์แนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่องานอาชีพ 
 Creative thinking; innovation components; process of innovation development; 
innovation and organization; concepts of IT innovation development; commercial innovation; 
case studies of best practice organizations in innovations; applications of innovative concepts 
for professions 

   
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

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

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
จัดการฐานข้อมูล การจัดการตาราง การจัดการแบบสอบถาม ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ความเป็นเอกภาพของ
ฐานข้อมูล กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ 
 Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; database 
management system; database management; table management; query management; database 
security; database integrity; case studies of database management system in businesses 

   
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

(Project in Information and Communication 
Technology I) 

2(0-6-0) 

 เงื่อนไข : ต้องลงทะเบียนเรยีนมาแล้วไมน่้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
Requirements: Enroll no less than 75 credits 

 

 การศึกษาหาหัวข้อโครงงาน การจัดท ารายงานเสนอหัวข้อโครงงาน การตรวจสอบเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นงานตามหัวข้อที่เสนอ 
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 Investigating for project topics; project proposal; literature review and related research 
work survey; study of tools that will be used in the projects; analysis and design of proposed 
project topics 

   
308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Seminar in Information and Communication 
Technology) 

1((1)-0-2) 

 เงื่อนไข : ต้องลงทะเบียนเรยีนมาแล้วไมน่้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
Requirements: Enroll no less than 75 credits 

 

 สัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 Seminar in interesting topics in Information and Communication Technology field 

   
308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ ์

(Software Interactive Design) 
3((2)-2-5) 

 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประเด็นทางสังคมที่มีผลต่อการออกแบบและ
การใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ มาตรฐานในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การออกแบบ
และสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ส าหรับระบบทั่วไปและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กระบวนการในการพัฒนาโดยถือผู้ใช้
เป็นศูนย์กลาง ข้อผิดพลาดจากการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ หลักการพื้นฐานส าหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ในแบบ 
กราฟิก การประเมินการออกแบบปฏิสัมพันธ์เบ้ืองต้น 
 Principle of human and computer interaction; social issues influencing HCI design and 
use; user interface standard, design and construct a user- interface for native systems and web 
applications; process for user- centered development; the most common interface design 
mistakes; principles of graphical user interfaces (GUIs), principle of Interactive design evaluation 

   
308-325 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 

(Project in Information and Communication 
Technology II) 

3(0-9-0) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-322 
Prerequisite: 308-322 

 

 การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้  การทดสอบระบบ การประเมินระบบและโครงงาน  
การจัดท ารายงานส าหรับโครงงาน 
 System prototype development as designed; system testing; system and project 
evaluation; project report writing 
   

308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต ์
(Object-Oriented Programming and Applications) 

3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-131 
Prerequisite: 308-131 



101 
 

 
 

 แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ  หลักการห่อหุ้มข้อมูล การออกแบบเชิงวัตถุด้วย 
UML  การโปรแกรมของภาษาจาวา คลาส อ็อบเจกต์และเมท็อด การสืบทอดคุณสมบัติและพอลิมอร์ฟิซึม ไฟล์
และสตรีม การจัดการข้อผิดพลาด และการประยุกต์ใช้งาน 
 Concepts of objected orientation; principles of object- oriented; data encapsulation; 
object-oriented designed using UML; JAVA programming; class, object and methods; inheritance 
and polymorphism; files and streams; exception handling and applications 

   
308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 

(Information Storage and Retrieval) 
3((2)-2-5) 

 รูปแบบของข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของสื่อส าหรับจัดเก็บข้อมูล  ขั้นตอนวิธีส าหรับการจัด
หมวดหมู่และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  ขั้นตอนวิธีส าหรับการค้นคืนและจัดกลุ่มของข้อมูลสารสนเทศ  การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและค้นคืน  ขั้นตอนวิธีส าหรับการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลสารสนเทศใน
ฐานข้อมูลแบบกระจาย 
 Data and information formats; types of media for data storage; algorithms for classifying 
and storing data/ information; algorithms for retrieving and grouping of data/ information; 
methods to increase the efficiency of information storage and retrieval; algorithms for storing 
and retrieving data/information in the distributed database 

   
308-352 การท าเหมืองข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทศัน์ 

(Data Mining and Visualizations) 
3((2)-2-5) 

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าเหมืองข้อมูล ทบทวนทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการท าเหมืองข้อมูล (กฎการสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่และกลุ่ม) ตัวอย่างงาน
ประยุกต์ แนวคิดและเทคนิคพื้นฐานส าหรับทัศนภาพ 
 Principle concept of data mining; reviews of related mathematical and statistical 
theories; techniques and tools for data mining ( association rules, classification and clustering) ; 
applicable examples; the principles and techniques for data visualization 

   
308-353 การประยุกตเ์ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิต

สื่อประสม  
(Computer and Information Technology Applications 
for Multimedia Production) 

3((2)-2-5) 

 ประเภทของสื่อประสม เทคโนโลยีสื่อประสม การวางแผนและจัดเตรียมเพื่อผลิตสื่อประสม การ
ออกแบบสื่อประสม การผลิตสื่อประสม การจัดท าชิ้นงานสื่อประสมและกรณีศึกษา 
 Multimedia categories; multimedia technology; planning and preparation for production 
of multimedia; multimedia design; multimedia production; multimedia assignments and case 
studies 
   

308-354 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 
(Advanced Database Technology) 

3((2)-2-5) 
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รายวิชาบังคับก่อน : 308-321 หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-321 or With an approval of 
programme committee 

 การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การบริหาร
จัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL การใช้งานตัวชี้ต าแหน่งในการสร้างโปรแกรมให้เป็น 
Stored Procedure การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลด้วย Trigger และการประยุกต์ 
 Installation and monitoring of current database management systems; complex SQL 
statements; user profile management; security; PL/SQL language; usage of cursor to build stored 
procedure; control of database usage using triggers and implementation 

   
308-355 ระบบสื่อประสม  

(Multimedia Systems) 
3((2)-2-5) 

 สื่อประสมแบบต่าง ๆ รูปแบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อ
ประสม และการประยุกต์ใช้งานสื่อประสม 
 Types of multimedia; formats and structures of multimedia data storage; multimedia 
data processing and applications 

   
308-356 ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์  

(Geographic Information Systems) 
3((2)-2-5) 

 ความหมายและหลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์  ประเภทของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  รูปแบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  รูปแบบฐานข้อมูล  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  โปรแกรมส าเร็จรูปและ
ตัวอย่างงานประยุกต ์
 Definition and principles of Geographic Information Systems ( GIS) ; components of GIS; 
types of GIS; types of data and data management in GIS; types of database; system analysis 
and design; program applications and example of applications 

   
308-361 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 

(Introduction to Telecommunication) 
3((2)-2-5) 

 แนวคิดเบื้องต้นและประเภทของการสื่อสารทางไกล ตัวกลางสื่อสัญญาณ แนะน าสื่อสารวิทยุและ
โทรทัศน์  ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมและไมโครเวฟ ตัวกลางการติดต่อสื่อสาร
และทฤษฎีการส่งผ่านสัญญาณ 
 Fundamentals and types of telecommunication; transmission media; introduction to 
radio wave propagation; digital transmission; antennas and microwave; media of communication 
and theory of signal transmission 

   
308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 

(Telecommunication Network) 
3((2)-2-5) 
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รายวิชาบังคับก่อน : 308-243 หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-243 or With an approval of 
programme committee 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม หลักของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ การบริการบนเครือข่าย และความปลอดภัยของการสื่อสารข้อมูล
ระยะไกล 
 Fundamentals of telecommunication network; principles of data communication and 
computer network; network planning and network management; network services and security 
of telecommunication network 

   
308-363 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์  

(Internet Technologies and Applications) 
3((2)-2-5) 

 แนวคิดของอินเทอร์เน็ต  โพรโทคอล  การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต  โปรแกรม
ประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต การประยุกต์งานต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
 Concepts of the Internet; protocols; Internet security management; application 
programs on the Internet; applications on the Internet 

308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์  
(Logic Programming and Applications) 

3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

 แนวคิดการโปรแกรมเชิงตรรกะ  เพรดดิเคท  การแทนที่และการเปรียบเทียบ  ทฤษฎีเฮอร์แบรนด์  
การกระจายแบบ SLD การนิเสธ การจ าลองแบบตายตัว แนะน าภาษาการโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์ 
 Logic programming concepts; predicates; replacement and comparison;  Herbrand’ s 
Theorem; SLD- resolution; negation; static modeling; introduction to logic programming 
languages and applications 
   

308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต ์
(Visual Programming and Applications) 

3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

 แนะน าการพัฒนาโปรแกรมเชิงทัศน์ด้วยภาษา Visual C# หลักการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ การ
ออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ การท างานฟอร์ม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การออกรายงาน การสร้างชุด
ติดต้ัง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
 Introduction to visual programming using Visual C# language; principle of object-oriented 
programming; design and development of graphic user interface; working with forms; 
connection to database; generation of report; creation of installation package; example of 
applications 

   
308-373 การโปรแกรมบนเวบ็ขั้นสูงและการประยุกต์ 3((2)-2-5) 
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(Advanced Web Programming and Applications) 
 การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทันสมัยด้วย HTML5 jQuery Node.js AngularJS การใช้งาน PHP ขั้นสูง การ
พัฒนาแอปพลิเคชันลูกผสม เทคโนโลยีความปลอดภัยบนเว็บ เทคโนโลยีการจัดการเว็บไซต์ประสิทธิภาพสูง 
 Concepts of modern web development; HTML5 ; jQuery; Nodejs; AngularJS; advanced 
PHP programming; hybrid- platform application development; web security technology; high 
performance web technology 

   
308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

(Mobile Application Development) 
3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

 แนะน าเฟรมเวิร์คและสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีและการโปรแกรมใน
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน แนะน าเฟรมเวิร์คในการพัฒนาเกมทูดีแบบข้ามแพล็ตฟอร์ม การทดสอบ และ
เผยแพร่แอปพลิเคชันสู่สาธารณะ 
 Introduction to mobile application development frameworks and architectures; mobile 
application development technology and programming; introduction to cross-platform 2D game 
application development frameworks; mobile application deployment and publishing 

   
308-375 การโปรแกรมสครปิต์และการประยุกต ์

(Script Programming and Applications) 
3((2)-2-5) 

 แนวคิดของภาษาสคริปต์ หลักการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาสคริปต์ การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล
และนิพจน์ ค าสั่งต่าง ๆ ในการพัฒนาโปรแกรม แนะน าภาษาสคริปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ และไพตอน 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา 
 Concepts of script language; principle and method of script programming; variable 
declaration; data types and expression; commands in script programming; introduction to script 
programming language such as JavaScript and Python; examples of implementation and case 
studies 
   

308-376 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
(Software Engineering) 

3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 
Prerequisite: 308-311 

 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์และกระบวนการที่
พึงประสงค์ กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามแนวทางต่างๆ เครื่องมือและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ ภาษาอธิบายแบบจ าลองของระบบ เทคนิคการ
โปรแกรมที่น่าเชื่อถือ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการบ ารุงรักษา การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร ์
 Introduction to software engineering principles; desirable software characteristics and 
process; various methodologies in soft engineering processes; tools and environments for 
software engineering; requirements engineering; software design; Unified Modeling Language 
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( UML) ; programming for reliability; software testing and maintenance; project management; 
software assurance and quality management 

  
 
 

 

308-381 ระบบจัดการความรู้  
(Knowledge Management Systems) 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในองค์กร 
อุปสรรคของการจัดการความรู้ในองค์กร ทฤษฎีของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยสี าหรับการจัดการความรู้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในหน่วยงานและองค์กร 
 Basic concepts of knowledge and knowledge management; components of knowledge 
management in organizations; obstacles of knowledge management in organization; theories of 
knowledge management; knowledge management process; tools and technologies for 
knowledge management; case studies of knowledge management implementation in 
departments and organizations 

   
308-382 ระบบสนับสนนุการจัดการและการตัดสนิใจ 

(Management and Decision Support System) 
3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 
Prerequisite: 308-311 

 

 ระบบงานสารสนเทศและองค์กร  กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการการตัดสินใจ  
สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและระบบสารสนเทศเพี่อสนับสนุนการตัดสินใจ  การพัฒนา
ระบบงาน  ตัวอย่างงานประยุกต ์
 Operational information systems and organization; management/  operational process; 
decision making process; architecture of Management Information System ( MIS)  and Decision 
Support System ( DSS) ; development of operational systems; examples of MIS and DSS 
applications 
   

308-383 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
(Accounting Information System) 

3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-311 or With the approval of 
programme committee 

 

 หลักการบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง ข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่มีความสมัพันธ์ต่อการจัดองค์กรระบบ
บัญชี  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการประยุกต์ใช ้
 Principles of accounting; inventory systems; accounting and financial information related 
to the organization of accounting systems; accounting information system and its applications 
 

308-421 การประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 1(0-2-1) 
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(Applications of Information and Communication 
Technology for Professions) 

 องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พื้นฐานความรู้ที่จ าเป็นเพื่อการบูรณาการการ
เรียนรู้และงานอาชีพ บทบาทนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังคม การสร้างสรรค์งานเชิงนวัตกรรม 
การสร้างสรรค์งานเชิงอาชีพ ทักษะและจิตวิทยาส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวคิดการ
แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 
 Information and Communication Technology body of knowledge; basic required 
knowledge for learning integrations and professions; roles of Information and Communication 
Technologists in societies; innovative creations; professional creations; skills and psychology for 
Information and Communication Technologists; concepts of Information and Communication 
Technology related problem solving for professions 

   
308-451 การจัดการด้านความมัน่คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 

(Computer System Security Management) 
3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-243 
Prerequisite: 308-243 

 

 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ประเด็นด้านกฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทและแหล่งของภัยคุกคาม 
นโยบายความมั่นคง กลไกและเทคโนโลยีส าหรับความมั่นคง การตรวจจับการบุกรุก การจัดการความมั่นคงและ
การประกันสารสนเทศ 
 General concepts of systems security; legal and ethical issues and standards for security 
in Information and Communication Technology; types and sources of system threats; security 
policy; security mechanisms and technology; intrusion detection; security management and 
information assurance 

   
308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์

(Animation and Computer Games Development) 
รายวิชาบังคับก่อน : 308-221 หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-221 or With an approval of 
programme committee 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเกมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทางเรขาคณิต สภาพ
จริงเชิงทัศน์ การออกแบบระดับแนวคิดและการพัฒนาโครงเรื่อง การออกแบบด้านเชิงทัศน์ การออกแบบด้าน
เสียง การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษารายกลุ่มและรายบุคคล 
 Basic concepts of animation and computer games; geometric modeling; visual realism; 
conceptual design and story-board development; visual design; audio design; computer games 
design and development; project-based case study for team and individual 

   
308-453 การเรียนรู้ของเครื่อง 

(Machine Learning) 
3((2)-2-5) 
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 การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น  ขั้นตอนที่จ าเป็นส าหรับการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่อง การ
เรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน ขั้นตอนวิธีของการตัดสินใจ อัลกอริทึมส าหรับการจัดแบ่งประเภท การจัด
กลุ่ม วิเคราะห์จากรูปแบบความสัมพันธ ์การประเมินประสิทธิภาพตัวแบบ  
 Machine learning introduction; necessary steps to build machine learning models; 
supervised and unsupervised learning; decision algorithms; classification; clustering; co-
occurrence analysis, performance valuation 

   
308-454 หลักชีวสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับนักวิทยาการข้อมลู  

(Essential Bioinformatics for Data Scientist) 
3((2)-2-5) 

 ชีวิทยาและพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น การตีความและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม การได้มาของ
ข้อมูล ฐานข้อมูลทางชีววิทยา กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ และ
จริยธรรมชีวสารสนเทศ 
 Basic biology and genetics; data interpretation; and data integration related to genes; 
data acquisition; bioinformatics analysis process; application software in bioinformatics; and 
ethics of bioinformatics 

   
308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ 

(Semantic Web Technologies and Applications) 
3((2)-2-5) 

 แนวคิดเบื้องต้น และสถาปัตยกรรมพื้นฐานของเว็บเชิงความหมาย ภาษาและรูปแบบการแทนข้อมูล
เว็บ (XML, RDF, OWL) โมเดลความรู้ (Ontologies) การค้นคืนความหมาย งานประยุกต์และบริการ 
 An introduction of semantic web and architecture, representation languages (XML, RDF, 
OWL); knowledge modelling (Ontologies); query language; applications and services 

  
 
 

 

308-456 ปัญญาประดษิฐ์  
(Artificial Intelligence) 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการเรียนรู้  การด าเนินการของภาษาการโปรแกรม
เชิงตรรกะ การแทนความรูแ้ละการแก้ปัญหา  เครือข่ายประสาทเทียม  การประยุกต์งานระบบปัญญาประดิษฐ ์
 Overview of artificial intelligence; learning process; operations of logic programming 
languages; knowledge representation and problem solving; artificial neural network; 
implementation of artificial intelligence 

   
308-457 การเรียนรูเ้ชิงลึกขั้นต้น 

(Introduction to Deep Learning) 
3((2)-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-232 
Prerequisite: 308-232 

 

 แนะน าเครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึกขั้นต้น ตัวแบบเครือข่ายประสาทเทียม เครือข่าย
เพอเซ็พตรอนแบบชั้นเดียวและหลายชั้น เครือข่ายและสถาปัตยกรรมแบบคอนโวลูชัน การประยุกต์ใช้เครือข่าย
ประสาทเทียมและตัวแบบเชิงลึกขั้นต้น กรณีศึกษา 
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 Introduction to neural networks and deep learning; neural network modeling; single 
layer perceptron network; multilayer perceptron network; convolutional neural networks; basic 
application of neural networks and deep learning models; case studies 

 

    
308-458 หลักวิทยาการข้อมูลเชิงพืน้ที่และการน าเสนอข้อมลูเชิงทัศน ์

(Essential Spatial Data Science and Visualization) 
3((2)-2-5) 

 หลักการของวิทยาการข้อมูลของระบบเชิงพื้นที่ วิทยาการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การโปรแกรม
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น การวิจัยเชิงปริมาณของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การน าเสนอวิชวล
ไลเซชันเชิงพ้ืนที่ 
 Principle of data science for spatial systems; geographic information science; 
introduction to programming for spatial analysts; quantitative methods in spatial analysis; spatial 
visualization presentation 

   
308-459 การประมวลภาษาธรรมชาต ิ

(Natural language Processing) 
3((2)-2-5) 

 วิธีการที่หลากหลายในการแสดงภาษาธรรมชาติในระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบภาษา การแยกค า การ
แจกแจงรูปประโยค รูปแบบปกติของค า ประเภทของค า แสดงความสัมพันธ์ทางความหมาย การแปล
ความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์ การดึงสารสนเทศ การตอบค าถามอัตโนมัต ิ
 A variety of ways to represent human languages; language modeling; tokenization; 
parsing; lemmatization; part-of-speech tagging; identification of semantic relationships; machine 
translation; information extraction; question answering 

   
308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน 

(Distributed and Parallel Computing) 
รายวิชาบังคับก่อน : 308-242 หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-242 or With an approval of 
programme committee 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน ปัจจัยเชิงเทคนิคและปัจจัยเชิง
เศรษฐศาสตร์ในการใช้งาน สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจายและแบบขนาน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย  
การบริการแฟ้มข้อมูล การออกแบบการควบคุมแบบขนาน การเรียกคืนและความคงทนต่อความผิดพลาด การ
รักษาความปลอดภัยของระบบ 
 Concepts of distributed and parallel computing; technical factors and economic 
factors of usability; parallel and distributed computer architectures; distributed operating 
systems; file services; design of a parallel control; restore and tolerance errors; system 
security 

   
308-462 การประมวลผลแบบผสมและการประยุกต ์

(Heterogeneous Computing and Applications) 
3((2)-2-5) 
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 แนวคิดและวิวัฒนาการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีการจ าลองทรัพยากรบน
คอมพิวเตอร์เสมือน รูปแบบการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ รูปแบบการบริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
รูปแบบการโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ความปลอดภัยของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อประยุกต์ใช้งานในองค์กร 
 Concept and evolution of cloud computing; virtualization technology; cloud computing 
models; cloud service models; cloud programming model; data storage technologies; cloud 
computing security for organization 

   
308-463 การประมวลผลแบบไรส้ายและแบบเคลื่อนที่  

(Wireless and Mobile Computing) 
3((2)-2-5) 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีแบบไร้สายและเคลื่อนที่ ระบบสื่อสารแบบไร้สาย การแปลงสัญญาณพื้นฐาน  
มาตรฐานความถี่ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมส าหรับระบบสื่อสารแบบไร้สายและแบบ
เคลื่อนที่  การรักษาความปลอดภัยของระบบ 
 Evolution of wireless and mobile technology; wireless communication system; basic 
modulation; frequency standards of mobile phone systems; wireless and mobile development; 
mobile security 

   
308-464 การประมวลผลสญัญาณดิจทิัล 

(Digital Signal Processing)   
3((2)-2-5) 

 การสุ่มและกระบวนการโมดูเลชัน การแปลงและการวิเคราะห์ระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง  อนุกรมฟูเรียร์
และการแปลงฟูเรียร์ โครงสร้างดิจิทัลฟิลเตอร์ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล และการแปลงสัญญาณ
ดิจิทัลเป็นอนาลอก ตัวอย่างงานประยุกต์ในการประมวลผลแบบต่างๆ  และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Randomization and modulation; discrete- time signals analysis and transformation; 
Fourier series and Fourier transformation; digital filter structures; analog-to-digital and digital-to-
analog conversion; applications of digital signal processing and software packages 

   
308-465 เทคโนโลยีการบริการผ่านเวบ็และการประยุกต์  

(Web Service Technology and Applications) 
3((2)-2-5) 

 พื้นฐานแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการบริการผ่านเว็บ  โครงสร้างสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีการ
บริการผ่านเว็บ  กระบวนการท างานของการบริการผ่านเว็บ   โปรโตคอลที่ใช้  การพัฒนาการบริการผ่านเว็บ
และตัวอย่างงานประยุกต ์
 Basic concepts and objectives of web- services; web- service technology; architectural 
framework of web services; web services operations; related protocols; web service 
development and example of applications 

   
308-471 การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร ์

(Software Service and Quality Management) 
3((2)-2-5) 

 หลักพื้นฐานของคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ ประเด็นปัจจุบันของคุณภาพการบริการซอฟต์แวร์ ประเภท
ของคุณภาพการบริการซอฟต์แวร์ เช่น คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณภาพ
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บริการมัลติมีเดีย และคุณภาพบริการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ หลักการวัดคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ การประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 Principle of software service quality; current issues of software service quality:  types of 
applications service quality, electronic service quality, mobile service quality, multimedia 
service quality, cloud-based service quality; key measures of software service quality; software 
quality assurance; users and stakeholder satisfactions 

  
 

 

308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์ 
(Computer Simulation) 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดและประเภทของการจ าลอง  การจ าลองแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง  การผลิตตัวแปรสุ่ม
และเหตุการณ์สุ่ม  วิธีการของฟอร์เรสเตอร์  เทคนิคมอนติคาร์โล  การจ าลองโดยใช้คอมพิวเตอร์  การ
ตรวจสอบและการประเมินการจ าลอง  ภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการจ าลอง 
 Concepts and types of simulation; discrete- continuous simulation; Forrester method; 
Monte-Carlo simulation; random number and event generation; simulation by using computers; 
analysis and evaluation of simulation; programming languages and software packages for 
simulation 

   
308-473 การทดสอบซอฟต์แวร ์

(Software Testing) 
3((2)-2-5) 

 หลักคิดพื้นฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิงโครงสร้าง การทดสอบ
ระดับหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบแบบระบบ การทดสอบเพื่อตรวจรับระบบ เทคนิควิธีต่างๆ 
ส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตามระบบมาตรฐาน เช่น ซีเอ็มเอ็มไอ; ไอเอสโอ 9000 
 Basic principles of software testing; functional testing; structural testing; unit testing; 
integration testing; system testing; acceptance testing; software testing design techniques; 
software testing process; effective plans for software testing; software quality assurance 
standards such CMMI; ISO 9000 

   
308-474 การประมวลผลภาพ   

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

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาพ องค์ประกอบของการประมวลผลภาพ รูปแบบและ
คุณลักษณะของดิจิทัล การแสดงผลภาพ เทคนิคฮิสโตแกรม การด าเนินการทางพีชคณิตและเรขาคณิต การสุ่ม 
การออกแบบฟิลเตอร์ การแปลง การจัดเก็บและการบีบอัด ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานและตัวอย่างงานประยุกต์ 
 Concepts of image processing; image processing categories; digital characteristics and 
formats; image representations; histogram techniques; algebraic and geometric operations; 
random technique; filtering design; transformation; storage and compression; software for image 
processing and its applications 
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308-475 การออกแบบซอฟต์แวร ์
(Software Design) 

3((2)-2-5) 

 ความส าคัญของการออกแบบซอฟต์แวร์ ขอบเขตของการออกแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการออกแบบ
ซอฟต์แวร์  วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้าง  วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  การออกแบบส่วน
น าเข้าข้อมูล  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  การออกแบบการประมวลผล  การออกแบบการควบคุมและการ
รักษาความปลอดภัย  เทคนิคและเครื่องมือในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
 Importance of software design; scope of software design; software design process; 
structured software design methods; object- oriented software design methods; input design; 
user interface design; processing design; control design and security; techniques and tools for 
software design 

   
308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  

(Robotics Technology) 
รายวิชาบังคับก่อน : 308-241 หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-241 or With an approval of 
programme committee 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดและหลักการทั่วไปของเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ องค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์  
รูปแบบของการเคลื่อนไหว  การควบคุมและการชดเชยความผิดพลาด  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์  
ตัวอย่างงานประยุกต์ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบต่าง ๆ และกรณีศึกษา 
 Concepts and general principles of robotic technology; main components of robotic 
systems; patterns of robotic movement; error detection and recovery in robotics; artificial 
intelligence for robotics; applications of robotic technologies and case studies 
   

308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ  
(Microprocessor and Interfacing) 

3((2)-2-5) 

 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์และ
การประยุกต์ใช้ในงานควบคุม  การเขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Microprocessor architectures and interfacing; principles of microcontrollers and 
applications for control systems; microcontroller programming 
 
 
 
 

308-478 การประยุกต์ใช้ชีวสารเทศ  
(Applications of Bioinformatics) 

3((2)-2-5) 
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 ความรู้เบื้องต้นทางระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการเขียนสคริปต์ การประยุกต์เครื่องมือทางชีวสารสน
เทศศาสตร์ขั้นสูง การรวมข้อมูลทางชีววิทยาโดยใช้เครื่องมือทางชีวสารสนเทศศาสตร์ การผสมผสานวิธีการทาง
ชีวสารสนเทศศาสตร์ส าหรับงานวิจัยและอุตสาหกรรม และการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านชีวสนเทศเบื้องต้น 
 Introduction to UNIX and scripting; advance application of bioinformatics; biological data 
collection using bioinformatics tools; integration of bioinformatics approaches for research, 
medicine, and industry, and basic software development 

   
308-481 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Ethical and Legal in Information and Communication 
Technology Profession) 

2((2)-0-4) 

 จริยธรรมในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นศึกษาใน
กฎหมายที่ส าคัญ เช่น กฎหมายทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการควบคุมและส่งเสริม
การใช้อินเทอร์เน็ต  กฎหมายทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎหมายทางด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูล ความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยกับกฎหมายนานาชาต ิ
 Ethics in usage of information and information technology; regulations and laws related 
to information and information technology; relationships between laws and information 
technology policies; international agreements related to information technology such as the 
communication and telecommunication laws; the monitoring and supporting of the internet 
usage laws; electronic trading laws; intellectual property laws; and privacy and security laws; 
the responsibility of people related to information management and information technology; 
comparable study of Thai laws and international laws related to information technology 

   
308-482 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  

(Electronic Business Technology) 
3((2)-2-5) 

 ลักษณะและโครงสร้างของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักการและข้อจ ากัดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การ
พัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายในการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 Characteristics and structures of electronic business; principles and restrictions of 
electronic business; electronic business system development and related technologies; 
development of electronic business; laws of electronic business 

   
308-483 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการพาณชิย ์

(Information and Communication Technology for 
Commercial Management) 

3((2)-2-5) 
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 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของระบบธุรกิจ  การจัดการธุรกิจและการตลาด  การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เทคนิคการออกแบบระบบการจัดการการพาณิชย์ประเภทต่างๆ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ 
 Fundamentals of business systems and their components; management of business and 
marketing; supply chain management; customer relationship management; technique for 
commercial management system; usage of Information and Communication Technology for 
commercial benefits 

   
308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษา  

(Information and Communication Technology for 
Educational Management) 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา องค์ประกอบของระบบการเรียนรู้ การจัดการสื่อการเรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบการจัดการการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดดิจิตอล การเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และห้องเรียนเสมือน 
 Basic concepts of education management; components of learning systems learning 
media management and learning process; techniques of education management such as digital 
library; e-learning; CAI and virtual classrooms 

   
308-485 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบทาง

อุตสาหกรรม  
(Information and Communication Technology for 
Industrial Design) 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบทางอุตสาหกรรม องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบ เช่น CAD เทคนิคและวิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ใน
งานออกแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบบรรจุภัณฑ์ แฟชั่นและสิ่งทอ 
 Basic concepts of industrial design; computer-aided design (CAD) components; examples 
of CAD; techniques and methods of application software in productions such as packaging 
design; fashion and textile 

   
308-486 ธุรกิจอัจฉริยะ 

(Business Intelligence) 
3((2)-2-5) 

 แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการดึงและสกัดข้อมูล กระบวนการแปลงข้อมูล กระบวนการ
น าเข้าข้อมูล รูปแบบการน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ การสร้างรายงานหลากหลายมิติ การวิเคราะห์โจทย์ทางธุรกิจ 
การสร้างแดชบอร์ดสนับสนุนการน าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและวางแผน ตัวอย่างกรณีศึกษาสถาน
ประกอบการที่มีการน าธุรกิจอัจฉริยะมาใช ้
 Concepts of business intelligence system; extracting data process; transforming data 
process; loading process; formats of data visualization; multidimensional reporting; business 
analytics; dashboard creating for planning and decision marking; case studies of business 
intelligence in enterprises 
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308-490 ชุดวิชาเส้นทางสู่ผูป้ระกอบการยุคดิจิทลั 
(Module: The Roadmap to TechnoPrenuer) 

6((2)-8-8) 

 ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อสร้างความ
แตกต่างทางธุรกิจ การจัดตั้งสถานประกอบการ การจัดหาทุนในการจัดตั้งบริษัทและประกอบกิจการ จากการ
เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)  แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas)  ทักษะที่ส าคัญของ
ผู้ประกอบการ การวางแผนการบริหารจัดการเบื้องต้นในฐานะผู้ประกอบการ ในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด 
การเงิน ลูกค้า และการจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ 
 Business creative thinking; development concepts of differential digital product/services; 
set up company; financial business plan; business model canvas; entrepreneur skills; principal 
entrepreneur management 

   
308-491 ชุดวิชาการประกอบธุรกิจใหป้ัง 

(Module: Successful Technopreneur) 
6((2)-8-8) 

 การวางแผนทรัพยากรในองค์กร การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการแนวใหม่ การวิเคราะห์ความเป็นได้
ทางการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การท าการตลาดดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง  การเพิ่มทุนระดมทุน  การจัดการความเสี่ยง เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ การสร้างคุณค่า
ทางธุรกิจด้วยธุรกิจดิจิทัล  การเจาะจุดแข็งเพ่ือความส าเร็จ   
 Enterprise resource planning; modern product and service management; financial 
feasibility; marketing feasibility; digital marketing for entrepreneur; change management; fund-
raising; risk management; business negotiation; value creation by digital business; strengthen 
advantage for success 

   
308-492 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กรและ

อุตสาหกรรม 
(Module: Big Data Analytics and Cloud Computing for 
Organizations and Industry) 

6((2)-8-8) 

 แนวคิด วิวัฒนาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ อาทิ การจ าลอง
ทรัพยากร รูปแบบการประมวลผล รูปแบบการบริการ รูปแบบการโปรแกรม เทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ความ
ปลอดภัยของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อการใช้งานในองค์กรและอุตสาหกรรม  กรอบแนวคิดของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ฮาร์ดแวร์ การโปรแกรมเพื่อพัฒนางาน 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้งานในองค์กรและอุตสาหกรรม แนวคิดเบื้องต้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมพื้นฐาน วิธีการจัดการข้อมูล ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ การพยากรณ์
และทัศนภาพ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 
 Concept, evolution, and related technology of cloud computing, e. g. , virtualization 
technology; cloud computing models; cloud service models; cloud programming model; data 
storage technologies; cloud computing security for organization and industry; framework of the 
Internet of Things (IoT); principles of program design and development; hardware; programming 
for IoT development; examples of implementation and case studies for organization and 
industry; big data analysis concept; fundamental platforms; data management and storage 
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method; analytics algorithm; predictive analytics and visualization; and big data analytics to 
handle real-world challenges 

   
308-493 ชุดวิชาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแบบข้ามแพลตฟอร์มและ

การประยุกต ์
(Module: Cross-Platform Mobile Programming and 
Applications) 

6((2)-8-8) 

 หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ เฟรมเวิร์คและสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
เทคโนโลยีและการโปรแกรมส าหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เครื่องมือส าหรับการพัฒนา การเลือกเฟรม
เวิร์ค เฟรมเวิร์คในการพัฒนาเกมแบบข้ามแพล็ตฟอร์ม การอิมพลิเมนต์และเอพีไอแบบข้ามแพล็ตฟอร์ม การ
จัดการแพ็คเกจและเอพีไอ การทดสอบแอปพลิเคชันแบบข้ามแพล็ตฟอร์ม การเผยแพร่แอปพลิเคชันสู่สาธารณะ 
 Principles of object- oriented; mobile application development frameworks and 
architectures; technology and programming languages; tools for application development;  
development framework selection; cross-platform game application development frameworks; 
cross- platform implementations and APIs; package management; cross- platform mobile 
application testing; mobile application deployment and publishing 
 

308-494 ชุดวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Module: IT Specialist) 

6((2)-8-8) 

 จิตวิทยาเบื้องต้นส าหรับการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการขาย
อย่างมืออาชีพ การบริการด้านไอทีภายในองค์กร การให้ค าปรึกษาและการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากระยะไกล การประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ความปลอดภัยของเครือข่ายภายใน
องค์กร การเขียนสคริปต์เบื้องต้น การทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น การติดตั้งและดูแลเครือข่ายในองค์กร 
ซอฟต์แวร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร จริยธรรมและกฎหมายทางสารสนเทศ 
 Basic psychology for communication; customer engagement; professional sales 
technique; IT services in organization; helpdesk and IT consolation; IT vulnerable evaluation in 
organization; basic program scripting; basic software testing; network security and administration 
in organization; software in information technology management in organization; ethics and 
laws in information technology 
   

308-495 ชุดวิชาเตรียมพร้อมสู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  
(Module: The Road to Data Scientist) 

6((2)-8-8) 

 แนะน าปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล การโปรแกรมของภาษาไพทอนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลโครงสร้างสมัยใหม่ส าหรับการค านวณของภาษาไพทอน สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล การโหลด
ข้อมูล จัดเก็บและการจัดรูปแบบไฟล์ การพล็อตและการแสดงผลข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง รีเกรสชันแบบเชิง
เส้นอย่างง่าย รีเกรสชันแบบโลจิสติก โครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจ แนะน าการเรียนรู้ของเครื่องแบบเชิงลึก ตัวแบบ
เครือข่ายประสาทเทียม เครือข่ายเพอเซ็พ เครือข่ายและสถาปัตยกรรมแบบคอนโวลูชัน ตัวแบบการเรียนรู้เชิง
ลึกแบบ Pre-trained การสกัดคุณลักษณะจากข้อมูล การฝึกตัวแบบ การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ การ
น าตัวแบบไปใช้งาน การประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงลึก และกรณีศึกษา 
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 Introduction to AI and data science; Python functional programming and tools, modern 
Python structured data; basic statistics for data science; data loading, storage, and file formats; 
data plotting and visualization; machine learning; simple linear regression; logistic regression; 
decision trees; introduction to deep learning; neural network modeling; perceptron networks; 
convolutional neural networks; pre- trained deep learning models; feature extractions; model 
training, model performance evaluations; model deployment; application of deep learning 
models; case studies 

  
 

 

308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Job Training in Information and Communication 
Technology) 
เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
Requirements: Registration for not less than 6 
semesters 

2(0-6-0) 

 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห ์
 Practice in the industrial organizations related to Information and Communication 
Technology; working in a position comparable to a worker of the organization for at least 8 
weeks 
 

308-497 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

6(0-40-0) 

 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
Requirements: Registration for not less than 6 
semesters 

 

 ปฏิบัติงานและศึกษาระบบการท างานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานในต าแหน่งเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์
การการท างานจริง ประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ 
 Practice and study in the cooperative industrial organizations related to Information and 
Communication Technology; working in a position comparable to a worker of the organization 
for at least 1 6  weeks or one semester; improving occupational skills by way of integrating 
knowledge from classes and work experiences; assessing work performance by the cooperative 
education supervisors and the organization 

   
308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(Case Studies in Information and Communication 
Technology) 

3((1)-4-4) 
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 การศึกษาเชิงปฏิบัติการต่อกรณีศึกษาและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม การวิพากษ์กรณีศึกษาเพื่องานอาชีพ 
 Practical studies of case studies and current events of Information and Communication 
Technology; impacts of information technology towards societies; discussions of case studies 
for professions 

   
308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Special Topics in Information and Communication 
Technology) 

3((1)-4-4) 

 หัวข้อใหม่ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามเนื้อหา
รายวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
 Special topics in Information and Communication Technology; subject descriptions 
related to course contents and programme committee and instructors 

   
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรพัย์สินทางปัญญา 

(Introduction to Intellectual Property) 
2((2)-0-4) 

 กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และอุตสาหกรรม 
 Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible 
for intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in economic, 
socio and industrial developments 

   
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์

(Benefit of Mankinds) 
1((1)-0-2) 

 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 
principles; understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 
   

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 
(Life in the Future) 

2((2)-0-4) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 
 

315-202 การคิดกับการใช้เหตผุล 
(Thinking and Reasoning) 

2((2)-0-4) 
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 นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การ
ให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
 The definitions and importance of thinking and reasoning; brain thinking process; types 
of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 

   
322-100 ค านวณศิลป ์

(The Art of Computing) 
2((2)-0-4) 

 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การรวบรวม
และจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 
 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; 
collection and management data; introduction to data analysis and presentation 

   
322-101 แคลคูลัส 1     

(Calculus I) 
3(3-0-6) 

 ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ
ประยุกต์ 
 Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications 

   
324-101 เคมีทั่วไป 1      

(General Chemistry I) 
3(3-0-6) 

 บทน า  ปริมาณสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน  
แก๊ส  อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์ 
 Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; 
solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; liquids 
and colloids 

   
325-101 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 1     

(General Chemistry Laboratory I) 
1(0-3-0) 

   รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
   Prerequisite: 324-101 or Concurrent 
 เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว  การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ  การ
วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค  โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก  การ
ลดลงของจุดเยือกแข็ง  เทอร์โมเคมี 
 Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper 
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of 
metals and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 

   
330-101 หลักชีววิทยา 1     

(Principles of Biology I) 
3(3-0-6) 
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 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์และการ
สังเคราะห์ด้วยแสง  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  การแบ่งเซลล์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยาพฤติกรรมของสัตว์ 
 A study of general concepts of biology; chemical basis of life; cellular respiration and 
photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; pattern of inheritance; 
evolution; ecology; animal behavior 

   
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      

(Principles of Biology Laboratory I) 
รายวิชาบังคับก่อน : 330-101 หรือเรียนควบคู่กนั 
Prerequisite: 330-101 or Concurrent 

1(0-3-0) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์  พลังงานกับชีวิตโครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ ธรรมชาติและ
หน้าที่ของจีน การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืดและพฤติกรรมของสัตว์ 
 A practical course on use and maintenance of microscopes; energy and life; structures 
and biological aspect of cells; cell division and genetics; freshwater ecology; animal behaviour 

   
332-100 กุญแจไขธรรมชาต ิ

(Key to Nature) 
2((2)-0-4) 

 ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลองเสมือน
จริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 
 Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 

  
 
 

 

332-101 ฟิสิกสพ์ื้นฐาน      
(Fundamental Physics) 

3((3)-0-6) 

 เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์ของของ
ไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; 
sound; fluid mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and 
optics; modern physics 

   
333-101 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน    

(Fundamental Physics Laboratory) 
1(0-3-0) 

 รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite) 332-101 วิชาฟิสิกสพ์ื้นฐาน หรือ 
รายวิชาบังคับเรียนควบกนั (Concurrent)  332-101 วิชาฟิสิกสพ์ื้นฐาน 

 การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สปริงและการสั่น 
คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เกรตติง
เลี้ยวเบน 
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 Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion; 
spring and oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct 
current circuit; alternating current circuit; diffraction gratings 

   
336-214 กินดี ชีวิตด ี

(Smart Eating and Being Healthy) 
2((2)-0-4) 

 อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลังกาย การ
พักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
 Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean water; 
exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 

   
336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 

(Safety Life from Toxic Substances) 
2((2)-0-4) 

 สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร น้ ายาลบ
ค าผิด น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพื้น สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ สัตว์มีพิษ 
มลพิษน้ าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; 
common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, 
insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and 
venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave 

   
336-216 ยาและสุขภาพ 

(Drug and Health) 
2((2)-0-4) 

 ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเชื้อ ยาแก้
ปวดอักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกติด้านการ
นอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; 
vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of 
drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 

   
340- 103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต 

(Applied Science for Life) 
2((2)-0-4) 

 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน จาก
ฟอสซิลสู่เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาคต 
 Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe products,  
from fossils to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the future 
energy 
   

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
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(Science and Technology in Daily Life) 
 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการสื่อสารและ
โทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจากต้นยางสู่
ผลิตภัณฑ์ยาง 
 Application of science and technology in daily life: bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology, go everywhere 
with geographic information system and from rubber tree to rubber products 

  
 
 
 
 

 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 
(The Aesthetic in Photography) 

1((1)-0-2) 

 แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สุนทรียะ
ในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสาร 
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental 
photography; aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 

   
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology Literacy) 
2((2)-0-4) 

 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย 
ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable 
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work 
effectively 

   
347-201 สถิติพื้นฐาน 

(Basic Statistics) 
3((2)-2-5) 

 ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การ
ประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและ
ทดสอบสมมติฐานส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจ าแนกประเภท 2 ตัว 
การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; 
probability; random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of 
sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; 
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estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independent; simple 
linear regression and correlation analysis; statistical software 

  
 
 
 

 

348-103 การประยุกตน์าโนเทคโนโลย ี
(Applied Nanotechnology) 

2((2)-0-4) 

 ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและเกษตรกรรม 
การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การ
สืบค้นการประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความตระหนักความเป็นพิษทาง
นาโนเทคโนโลย ี
 Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-applications for 
Health, pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; nano-
applications for production industrials and logistics; nano-applications for energy and 
environment; nano-applications for electronics, Information technology (IT) and engineering; 
exploration of applied nanotechnology and pitching for nanotechnology startup; nano-safety 
and awareness of nanotoxicology 

   
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์

(Health for All) 
1((1)-0-2) 

 หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพ
ตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated 
situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; 
concepts of health and health promotion; first aid 
(หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์: G,P,F)  
       G (Distinction)  หมายความว่า    ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
      P (Pass)           หมายความวา่    ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช ้
      F (Fail)            หมายความว่า    ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 

   
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรบัการน าเสนออย่างมืออาชีพ 

(Growth Mindset for Professional Presenter) 
2((2)-0-4) 

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการน าเสนอ โครงร่างการน าเสนอ การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ การคัดลอกบทความทางวิชาการ รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร แบบแผน
ของการน าเสนอ การฝึกการจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการน าเสนอ การตอบข้อซักถาม 
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 Development of English communication skill in presentation; outlining presentation; 
develop ability to produce effective and appropriate academic writing; concepts of plagiarism; 
reference styles; presentation pattern; performance practices in preparing the document and 
equipment used in the presentation; handling questions 

   
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิน่ 

(Local Arts and Fabric) 
1((1)-0-2) 

 เรียนรู้ เห็นคณุค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็นอยู่
ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพดูคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน 
 Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting 
life of local people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders 
   

472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข 
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 

1((1)-0-2) 

 การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่งความมี
สุขภาพดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคัญของการ
กีฬาการออกก าลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ นิสัยการ
กินดีอยู่ด ี
 Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping 
healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness 
improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating 
habits 

   
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนนิชีวิตประจ าวัน 

(Law Relating to Occupations and Everyday Life) 
2((2)-0-4) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 
 General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws 
relating to occupations and business - labour law, business law, taxation law,  law on public 
health and medical liability, information and technology law, intellectual property law, 
environmental law, laws relating to ASEAN 

   
874-193 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

(General Principles of Law and Judicial Process) 
2((2)-0-4) 

 กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน แนวคิด 
หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของกฎหมายในฐานะ
ที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้
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พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน 
 Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, 
principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice and 
administrative justice; meaning of law as regulations of the society and the nation; relation 
between law and other relating disciplines; basic knowledge about general laws; the essential 
laws for daily life; the principle of Rechtsstaat (legal state) and the rule of law; alternative 
justice and problems which occur in the administration of justice in daily life 

   
874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 

(Taxation and Life) 
2((2)-0-4) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพื้นฐานการจัดเก็บภาษีอากร 
ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การวางแผน
ภาษีอากรเพื่อการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of taxation, 
natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations and 
business -  personal income tax, corporate income tax, value added tax and specific business 
tax; tax planning for living with social responsibility 

   
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 

(Human Rights and Citizenship) 
2((2)-0-4) 

 แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกลา่ว 
 Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international aspects 
and Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental public 
policies that affect human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility of 
government personnel; behaving according to good governance; ethical issues in 
globalization, the impact of social; ethical and moral development, and the laws relating to 
such issues 

   
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

(Everyday English) 
2((2)-0-4) 

 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and 
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
   

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช ้
(English on the Go) 

2((2)-0-4) 

 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and 
written communication in various contexts 
   

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
(English in the Digital World) 

2((2)-0-4) 

 การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening 
and reading texts through speaking and writing 
   

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
(English for Academic Success) 

2((2)-0-4) 

 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically 
to academic texts through speaking and writing 
   

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
(Improving English Writing Skills) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อมประโยคและเครื่องหมาย
วรรคตอนที่ถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
 Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence 
connectors and punctuation, coherence, and the writing process 
   

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 
(Reading All Around) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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 การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ 
โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การ
อ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท าความ
เข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจากสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง 
 Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a variety 
of reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, 
using background knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving critical reading 
based on real-life situations 
   

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 
(Strategic Reading for Greater Comprehension) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนทีผ่่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่านเพื่อหา
รายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตราความเร็ว
การอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading 
different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the 
hidden messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from 
different types of reading materials 
   

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 
(Better Academic Texts Readers) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนาทักษะการ
อ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
 The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing 
academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 
   

890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง 
(English Pronunciation through Songs) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้นเสียงใน
ระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพิ่มพูนวงศัพท์และส านวนภาษาในภาษาอังกฤษ 
การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 



127 
 

 
 

 Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; 
linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and 
expressions; practicing and improving listening skills and pronunciation through English songs 
   

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจรงิ 
(English Grammar for Real Life Communication) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนทีผ่่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่ทางภาษา
และความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and 
functions as well as their meanings; application of what has been learned to communicate 
with emphasis on reading and writing skills 
  

 
 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
(English Conversation)  

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional 
contexts; developing essential English conversation skills for everyday social interaction 
   

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
(From Listening to Speaking English) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟัง 
 Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career 
settings, and communication in various situations by speakers with variety of English accents; 
responding orally to oral inputs 
   

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
(Presentations and Public Speaking in English) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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 ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
การเตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing 
and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
   

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
(Learning English Through Cultures) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง ๆ 
 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other 
cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
   

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 
(Creating English Short Films) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครงเรื่อง
และเค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and 
character outline; communicating messages through film scripts 
   

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
(Study Skills in English for Higher Studies) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบันทึกย่อ
ข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การตอบค าถาม 
การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 
 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note-
taking from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to 
questions, expressing opinions; oral presentation techniques 
   

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ 
(Reading to Write in English) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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 การอ่านเพื่อความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 
response to the reading materials 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
(English Communication for Business) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การ
สนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 
 Communication skills; spoken and written English in the business context; telephoning; 
verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate 
terminology use for various business situations 
   

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
(English in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การต้อนรับ
แขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะเพื่อการ
สมคัรงาน 
 Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, 
listening, and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning 
and writing email, presenting information, business writing; and job application skills 
   

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรบันักท่องเที่ยว 
(English for Travelers) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การจัด
โปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาทส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning 
itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 

  
 
 

 

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรบัผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 2((2)-0-4) 
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(English for New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการเขียนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 

   
890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน 

(Writing for Job Application) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ศัพท์และส านวนเพื่อการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียน
ประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน ์
 Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling 
out a job application form; writing a resume and a job application letter; online job 
application 

   
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 

(English for Job Interview) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออกเสียง
ระดับค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและอีเมล์
ขอบคุณ 
 Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at 
word and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter 
and e-mail 

  
 
 
 

 

890-050 แปลสิกูเกิล 
(Google Translate Me) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล 
ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
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 Definition of translation; language functions; the importance of translation, translators’ 
qualities; translation theories; types of translation; translation processes; translation and 
culture; technical translation 

   
890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 

(English Twenty-Four/Seven) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผูเ้รียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การ
เลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิตสื่อ
ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the 
production of content to be published on social media; the analysis of content in English 
published on social media; the social media etiquette; the selection of creative and 
constructive online learning resources and the production of content in English that reflects 
social responsibility on social media 

   
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั 

(English for Digital Literacy) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและความหมาย
ของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการ  
บูรณาการสารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วยทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 
 The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning 
of messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; 
transferring information integrated from different types of digital media, the ability in 
producing content and communicating through listening, speaking, reading and writing in 
English 

   
890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

(Winning English Test for Employment) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional English 
test; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 
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890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ่ 

(Winning English Test for Higher Studies) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English 
standardized test for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-
taking strategies through practice 

   
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 

(Basic Japanese) 
2((2)-0-4) 

 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic 
Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 

   
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 

(Japanese Conversation in Daily Life) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ก าหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking 
skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 

   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 

(Japanese Conversation in the Workplace) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาญี่ปุน่เบื้องตน้มาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง และการ
พูดในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; 
listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese 
organizations 

   
891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 

(Basic Chinese) 
2((2)-0-4) 
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 สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical 
structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese 
cultures in daily life 

   
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 

(Chinese Conversation in Daily Life) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาจีนเบือ้งต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided 
situations 

  
 

 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 
(Chinese Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาจีนเบือ้งต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Chinese cultures in various situations 

   
891-030 ภาษามลายูเบือ้งต้น 

(Basic Malay) 
2((2)-0-4) 

 ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพื่อใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด 
 Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and 
writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 

   
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 

(Malay Conversation in Daily Life) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษามลายูเบื้องตน้มากอ่น หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 

   
891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 

(Malay Conversation for Tourism) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษามลายูเบื้องตน้มากอ่น หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 
 Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, 
speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 

   
891-040 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 

(Basic Korean) 
2((2)-0-4) 

 อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลี
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, 
speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 

   
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 

(Korean Conversation in Daily Life) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมากอ่น หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in 
provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 

   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 

(Korean Conversation in the Workplace) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรยีนรายวชิาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมากอ่น หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and writing 
in provided situations; Korean cultures in various situations 

   
891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้ 

(Basic German) 
2((2)-0-4) 
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 ศัพท์ ไวยากรณ์เยอรมันขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 
pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 

  
 
 

 

895-001 พลเมืองที่ด ี
(Good Citizens) 

2((2)-0-4) 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society 

   
895-020 ขิมไทย 

(Thai Khim) 
1((1)-0-2) 

 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วยขิมไท 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or 
moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
   

895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า 
(Singing, Playing, Dancing) 

1((1)-0-2) 

 เพลงพ้ืนบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นร า
ก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, 
Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 

895-022 จังหวะจะเพลง 
(Rhythm and Song) 

1((1)-0-2) 

 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ กลอง
ยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and 
percussion instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; 
playing basic traditional Thai music 
   

895-023 กีตาร ์
(Guitar) 

1((1)-0-2) 

 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ เพลง
สมัยนิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
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895-024 อูคูเลเล ่

(Ukulele) 
1((1)-0-2) 

 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมัยนิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular 
music 
   

895-025 ฮาร์โมนิกา 
(Harmonica) 

1((1)-0-2) 

 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิ
กา เพลงสมัยนิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; 
popular music 
   

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 
(Drama and Self-reflection) 

1((1)-0-2) 

 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์และ
ละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection 
from the film and drama 
   

895-027 อรรถรสภาษาไทย 
(Appreciation in Thai Language) 

1((1)-0-2) 

 ลักษณะภาษาที่กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค 
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing 
meanings as intended 

   
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค ์

(Creative Drawing) 
1((1)-0-2) 

 วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
  

 
 

 

895-030 ว่ายน้ า 
(Swimming) 

1((1)-0-2) 

 การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคม
ในชีวิตประจ าวัน 
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 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities 
for health promotion and social skills in daily life 
   

895-031 เทนนิส 
(Tennis) 

1((1)-0-2) 

 การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to 
enhance the health and social skills needed in everyday life 
   

895-032 บาสเกตบอล 
(Basketball) 

1((1)-0-2) 

 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา มารยาท
ของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; 
etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 
   

895-033 กรีฑา 
(Track and Field) 

1((1)-0-2) 

 การเคลื่อนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and 
field activities for health promotion and social skills in daily life 
   

895-034 ลีลาศ 
(Social Dance) 

1((1)-0-2) 

 การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 

895-035 เปตอง 
(Petanque) 

1((1)-0-2) 

 การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a 
medium to enhance the health and social skills needed in everyday life 
   

895-036 ค่ายพักแรม 
(Camping) 

1((1)-0-2) 
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 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของค่าย 
กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การน าไปใช้ 
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of 
camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 
   

895-037 แบดมินตัน 
(Badminton) 

1((1)-0-2) 

 การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริมสุขภาพและ
ทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of 
badminton activities for health promotion and social skills in daily life 
   

895-038 เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 

1((1)-0-2) 

 กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการสร้าง
เสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 
promotion; application in daily life 
  

 
 
 
 

 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
(Exercise for Health) 

1((1)-0-2) 

 วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย สมรรถภาพทาง
กาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย การน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical 
fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 

   
895-040 จิตวิทยาความรัก 

(Psychology of Love) 
2((2)-0-4) 

 จิตวิทยาเบื้องต้น  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 
 General psychology; love and affection; personal space; interpersonal relationship; 
triangular of love; attachment 

   
895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4) 
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Ethical Philosophy) 
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์และ
ศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 
 Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; ethics 
and sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 

   
895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 

(Art of communication in Thai language in the 21st 
century) 

2((2)-0-4) 

 ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสารมวลชน และ
การสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 
 Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century 
mass communication and online communication through social media 

   
895-043 การใช้ภาษาไทย 

(Thai Usage) 
2((2)-0-4) 

 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing 
   

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 
(Contemporary Thai Language) 

2((2)-0-4) 

 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
อินเทอร์เน็ต 
 Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in 
newspapers, advertisements, and the Internet 

   
895-045 ทักษะการสื่อสาร 

(Communication Skills) 
2((2)-0-4) 

 วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing 

   
895-046 ความคิดและการสื่อสาร 

(Thoughts and Communication) 
2((2)-0-4) 

 ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิดด้วย
เหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying 
ideas through reason 
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895-047 ประวัติศาสตรใ์นภาพยนตร ์
(History in Movies) 

2((2)-0-4) 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติวิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง 
การน าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories 

   
895-048 การวาดเส้นและระบายส ี

(Drawing and Painting) 
2((2)-0-4) 

 หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ 
เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and 
painting different shapes; drawing and painting techniques 

   
895-049 ศิลปะกับความสุข 

(Art for Happiness) 
2((2)-0-4) 

 คุณค่าของศิลปะ การชื่นชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
ศิลปะในชีวิตประจ าวัน เพื่อการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different shapes; 
application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 

   
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(Arts in Multicultural Society) 
2((2)-0-4) 

 รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของศิลปะ
บนความหลากหลายวัฒนธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 
differences of art in multicultural society 

   
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(Contemporary Arts and Culture) 
2((2)-0-4) 

 ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็นประเด็น
ใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new 
issues on arts and culture 

   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์

(Creative Tourism) 
2((2)-0-4) 

 ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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 Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating 
public media; planning and presenting creative tourism programs 

  
 
 

 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา 
(Volunteer Tourism) 

2((2)-0-4) 

 แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิตอาสา  
และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering 
activities and developing volunteer tourism activities 

   
895-054 การเรียนรูผ้่านการท่องเที่ยวแบบประหยดั 

(Learning through Backpacking Trips) 
2((2)-0-4) 

 รูปแบบการใช้เวลาว่างเพื่อนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism 
information search; backpacking trips 

   
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 

(World Heritage Journey) 
2((2)-0-4) 

 ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 

   
895-056 สงขลาศึกษา 

(Songkhla Studies) 
2((2)-0-4) 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major 
tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 

   
895-057 ดนตรีไทย 

(Thai Classical Music) 
2((2)-0-4) 

 ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
 History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; types of 
Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; 
practice of Thai musical instruments 

   
895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4) 
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(Thai Music Art) 
 ความเชื่อ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและการฝึก
ปฏิบัติดนตรีไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; techniques; 
recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 

   
895-059 ดนตรีตะวนัตก 

(Western Music) 
2((2)-0-4) 

 ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ลักษณะ
การผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
 Origins of Western music; history and development of Western music in different 
periods; characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one 
selected Western instrument 

   
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 

(Physical Education and Recreation) 
2((2)-0-4) 

 ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแว้ดลอมใน
ยุคโลกาภิวัฒน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, 
society and environment of globalization with physical education and recreation; the choice 
of physical education and recreation activities to use in daily life 

   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม 

(Fit and Firm) 
2((2)-0-4) 

 ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพการควบคุมน้ าหนัก 
และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight control; 
and physical activities for health 

  
 
 
 

 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายนื 
(Active Lifestyle) 

2((2)-0-4) 

 พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกลพฤติกรรม
เนือยน่ิง 
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 Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate to 
gender and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from 
sedentary behavior 

   
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได ้

(Fat to Fit) 
2((2)-0-4) 

 โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย โภชนาการเพื่อ
สุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing inspiration, 
targeting weight loss; program of exercise and healthy food 

   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 

(Wisdom of Living) 
2((2)-0-4) 

 การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแสสังคมโลก 
วิถีไทยกับพหุวัฒนธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานจริยธรรม 
 Thinking; life management; perceiving and managing    changes in Thai society and the 
world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment; ethical 
living 

   
950-102 ชีวิตที่ด ี

(Happy and Peaceful Life) 
3((3)-0-6) 

 การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้
ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย 
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 
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ภาคผนวก ข ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทศัน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย         
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ✓   ✓    
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ    ✓    
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 ✓ ✓ ✓ ✓    
พันธกิจมหาวทิยาลัย        
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

   ✓    

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

   ✓ ✓  ✓ 

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝรู่้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (PSU Identity: I-WiSe)        
Integrity       ✓ 
Wisdom ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
Social Engagement     ✓ ✓ ✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
Stakeholder’s needs        
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

   ✓    

2. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศกัยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้าง ความรู้ และทักษะทาง
อาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

✓ ✓ ✓ ✓    

3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ: ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ป ี(พ.ศ.2560-
2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ – สร้าง
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง 

✓ ✓ ✓ ✓    

4. ผู้ใช้บัณฑิต: บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ (I-Net), CP-ALL        
4.1 บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ✓ ✓ ✓ ✓    
4.2 บัณฑิตมีกระบวนการคิดเชิงระบบ และจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   ✓ ✓    
4.3 บัณฑิตสามารถฝึกฝนความรู้เพิ่มเติมได้เสมอ    ✓    
4.4 บัณฑิตมทีกัษะในการสื่อสารและท างานร่วมกัน     ✓ ✓  
4.5 บัณฑิตมคีวามมีทัศนคตทิี่ดีในการท างาน ความรับผิดชอบ       ✓ 
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ภาคผนวก  ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ตามมาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนด 

K1 ระบบคอมพิวเตอร์ 
K2 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
K3 ระบบปฏิบัติการ 
K4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
K5 อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
K6 หลักการการโปรแกรม 
K7 หลักการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

A1 มีความอุตสาหะในการผลิตผลงาน 
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้

เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า 
A3 มีความใฝ่รู ้
A4 ใฝ่หาความท้าทายและความ

เปลี่ยนแปลง 
A5 สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
A6 มีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ 

S1 เขียนโปรแกรม 
S2 วิเคราะห์ระบบ 
S3 ออกแบบระบบ 
S4 คิดเชิงระบบ 
S5 คิดวิเคราะห ์
S6 คิดเชิงค านวณ 
S7 ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้ใช ้
S8 ทักษะการแก้ปญัหา 
S9 ทักษะการสร้างสรรค ์
S10 ทักษะการบริหารเวลา 
S11 ทักษะการวางแผน 
S12 ทักษะการท างานเป็นทีม 

PLO2 สามารถออกแบบแอปพลิเคชันตาม
มาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนดเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
และระบบ 

K8 ทัศนศิลป ์
K9 การออกแบบการติดต่อประสานงาน

กับผู้ใช้ (GUI) 
K10 การออกแบบเพ่ือสร้างประสบการณ์

ที่ดีของผู้ใช้ (User Experience) 
K11 หลักการออกแบบกราฟฟิก 
K12 หลักการออกแบบสื่อผสม 

A1 มีความอุตสาหะในการผลิตผลงาน 
A6 มีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ 
A7 ตระหนักถึงคุณค่าของผลงาน 
A8 ค านึงถึงคุณค่าของผลงานต้นฉบับ 

S7 ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช ้

S13 ทักษะผลิตงานมัลติมีเดีย 
S14 ทักษะการออกแบบ 
S15 ทักษะการใช้ส ี
S16 ทักษะการจัดองค์ประกอบ 
S17   ทักษะการสื่อสาร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO3 สามารถจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นระบบ 

K13 การวิเคราะห์ระบบ 
K14 หลักการคิดอย่างมีระบบ  
K15 โครงสร้างข้อมูล 
K16 การจัดการข้อมูล 
K17 ความปลอดภัยของข้อมูล 

A9 ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูล 
A10 ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล 
A11 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ข้อมูล

เพื่อการแก้ปัญหา 

S2 วิเคราะห์ระบบ 
S3 ออกแบบระบบ 
S4 คิดเชิงระบบ 
S5 คิดวิเคราะห ์
S6 คิดเชิงค านวณ 
S18 บริหารจัดการข้อมูล 
S19 จัดการความปลอดภัยของข้อมูล 

PLO4 สามารถพัฒนานวัตกรรมระดับงาน
ประยุกต์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยกีารพัฒนางานแอปพลิเคชัน 
 

K18 หลักการคิดอย่างสร้างสรรค ์
K19 หลักการออกแบบนวัตกรรม 
K20 หลักการการท าวิจัย 

A3 มีความใฝ่รู ้
A4 ใฝ่หาความท้าทายและความ

เปลี่ยนแปลง 
A12 สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

S8 ทักษะการแก้ปญัหา 
S9 ทักษะการสร้างสรรค ์
S10 ทักษะการบริหารเวลา 
S11 ทักษะการวางแผน 
S20 ทักษะการประยุกต์วิชาการ 
S21 ทักษะการคิดรวบยอด 

PLO5 สื่อสารได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 
 

K21 หลักการการสือ่สาร 
K22 เทคนิคการน าเสนอ 
K23 หลักการน าเสนอแนวคิดสร้างสรรค ์
K24 หลักการการเจรจาต่อรอง 

A3 มีความใฝ่รู ้
A13 มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A14 มีทัศนคติที่ดีตอ่ภาษาต่างประเทศ 
A15 ตระหนักถึงความส าคัญของการ

สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

A16 มีความอดทน 

S10 ทักษะการบริหารเวลา 
S16 ทักษะการสื่อสาร 
S22 ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า 
S23 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
S24 ทักษะการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
S25 ทักษะการน าเสนองาน 

PLO6 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อ
บรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

K25 หลักการท างานเป็นทีม A13 มีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
A17 มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
A18 มีมนุษย์สัมพันธ ์

S10 ทักษะการบริหารเวลา 
S12 ทักษะการท างานเป็นทีม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

K26 ทรัพย์สินทางปัญญา 
K27 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 
K28 กฎหมายทางวิชาชีพ 
K29 ระเบยีบข้อบังคับทางวิชาชีพ 
K30 หลักการทางธุรกิจ 

A8 ค านึงถึงคุณค่าของผลงานต้นฉบับ 
A17 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 
A19  ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

S26 การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
การคัดลอก 

S27 การใช้เครื่องมือเพื่ออ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล 

S28 ทกัษะในการบริหารจัดการ 
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ภาคผนวก  ง ตารางแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

308-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Fundamentals of Information and Communication 
Technology 

 2((1)-2-3) K1, K2, K3, K4, K17, K27, K29 
A1, A2, A3, A7, A8, A10, A11, A15, A17 
S5, S8, S11, S12, S17, S23, S24, S25, S27 

308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

 3((3)-0-6) K7, K14, K16 
A1, A3, A9, A11, A16 
S4, S5, S6, S8, S20, S22 

308-121 ทัศนศิลปแ์ละการออกแบบ 1 
Visual Arts and Design I 

 2((1)-2-3) K8, K11, K18, K22, K23, K26 
A1, A6, A7, A8, A13,A17,A19 
S7, S10, S13, S14, S15, S16, S17, S23, S25 

308-131 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
Algorithm and Basic Programming 

 3((2)-2-5) K1, K2, K6, K7, K14, K15, K16 
A1, A2, A3, A4, A6, A8, A9, A11, A17 
S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S18, S26, S28 

308-221 ทัศนศิลปแ์ละการออกแบบ 2 
Visual Arts and Design II 

 2((1)-2-3) K8, K9, K10, K11, K12, K18, K22, K23, K26 
A1, A6, A7, A8, A13,A17,A19 
S7, S10, S13, S14, S15, S16, S17, S23, S25 

308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technology 
Integrated Laboratory 

 1(0-2-1) K8, K11, K14, K16, K22, K23, K25, K26,K27 
A1, A6, A7, A8, A9, A11, A16, A17,A19 
S7, S10, S12, S14, S15, S16, S17, S18, S23, S25, S27,S28 

308-231 การโปรแกรมเชิงค านวณและข้อมูลโครงสร้าง 
Computational Programming and Structured Data 

 3((2)-2-5) K1, K3, K6, K7, K14, K15, K16, K17, K18, K27 
A1, A2, A3, A4, A6, A9, A10, A11, A12, A17 
S1, S2, S4, S5, S6, S7, S20, S21, S27, S28 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

308-232 การพัฒนาฟรอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 
Frontend Application Development 

 3((2)-2-5) K4, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K21, K22, K23, K25, K26, 
K27, K28, K29, K30 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A13, A14, A15, A16, A17, 
A19 
S1, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S11, S12, S14, S15, S16, S17, 
S22, S23, S25,S27,S28 

308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 
Computer System Organization and Architecture 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K17, K21, K25, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A10, A11, A14, A15, A17, A19 
S2, S4, S8, S10, S11, S12, S19, S23, S24, S28 

308-242 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

 3((2)-2-5) K2, K3, , K17, K21, K25, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A10, A11, A14, A15, A17, A19 
S2, S4, S8, S10, S11, S12, S19, S23, S24, S28 

308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Systems 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K17, K21, K25, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A10, A11, A14, A15, A17, A19 
S2, S4, S8, S10, S11, S12, S19, S23, S24, S28 

308-301 ระเบยีบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
Introduction to Research Methodology  

 2((2)-0-4) K7, K14, K18, K20, K22, K26, K27, K28, K29 
A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10 A11, A12, A17, A19 
S4, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S17, S18, S20, S21, S27, S28 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information Systems Analysis and Design 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K7, K8, K9, K11, K13, K14, K16, K17, K19, 
K25, K26 
A1, A2, A3, A4, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A17, A18, A19 
S2, S3, S4, S5, S7, S8, S10, S11, S14, S15, S18, S19, S21, 
S27, S28 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

308-312 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
Management of Information Technology in 
Organization 

 3((3)-0-6) K1, K2, K3, K4, K9, K11, K14, K16, K21, K22, K23, K24, 
K25, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A7, A10, A11, A13, A14, A15, A16, 
A17, A18, A19 
S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S15, S17, S18, 
S23, S24, S25, S28 

308-313 การจัดการนวัตกรรม 
Innovation Management 

 3((2)-2-5) K1, K4, K7, K9, K10, K13, K14, K19, K20, K22, K23, K25, 
K26, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, A19 
S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11, S12, S18, S20, S21, S22, S23 

308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

 3((2)-2-5) K1, K3, K6, K7, K9, K10, K13, K14, K15, K16, K17, K27, 
K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S10, S11, S14, S18, S19, S27, 
S28 

308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 
Project in Information and Communication 
Technology I 

 2(0-6-0) K1, K2, K3, K4, K6, K9, K10, K11, K13, K14, K16, K17, K21, 
K22, K23, K24, K25, K26, K27, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, 
A15, A16, A17, A19 
S2, S3, S4, S5, S7, S8, S10, S11, S12, S14, S15, S16, S17, 
S18, S19, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28 

308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1((1)-0-2) K14, K20, K21, K22, K25, K27 
A9, A10, A11, A14, A15, A16, A17, A19 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

Seminar in Information and Communication 
Technology 

S4, S5, S18, S23, S24, S25, S26, S27 

308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ์ 
Software Interactive Design 

 3((2)-2-5) K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K18, K21, K22, 
K23, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A16, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S14, S15, S16, 
S17, S20, S23, S25, S28 

308-325 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 
Project in Information and Communication 
Technology II 

 3(0-9-0) K1, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K13, K14, K16, K17, K19, 
K20,K21, K22, K23, K25, K26, K27 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, A17, A19 
S1, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S17, S18, S19, S20, S21, 
S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28 

308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต ์
Object-Oriented Programming and Applications 

 3((2)-2-5) K6, K7, K10, K13, K14, K16, K18, K25, K26, K27 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A12, A17, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S14, S16, S19, 
S20, S21, S27, S28 

308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval 

 3((2)-2-5) K4, K6, K7, K14, K15, K16, K17, K25, K27 
A1, A2, A3, A5, A11, A17, A19 
S1, S2, S5, S8, S10, S11, S18, S27, S28 

308-352 การท าเหมืองข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน ์
Data Mining and Visualizations  

 3((2)-2-5) K6, K7, K10, K11, K13, K14, K16, K18, K27 
A1, A2, A3, A4, A7, A9, A11, A12, A19 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

S1, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S14, S18, S20, S21, S27, 
S28 

308-353 การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการ
ผลิตสื่อประสม  
Computer and Information Technology 
Applications for Multimedia Production  

 3((2)-2-5) K8, K9, K11, K12, K21, K22, K23, K27, K28, K29 
A1, A6, A7, A8, A16, A19 
S13, S14, S15, S16, S17, S23, S25, S28 

308-354 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advanced Database Technology 

 3((2)-2-5) K1, K2, K6, K13, K14, K15, K16, K17, K19, K27, K29 
A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A19 
S1, S3, S4, S5, S7, S8, S10, S11, S18, S19, S20, S21, S28 

308-355 ระบบสื่อประสม  
Multimedia Systems 

 3((2)-2-5) K1, K6, K9, K10, K12, K21, K22, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A13, A16, A19 
S1, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S16, S17, S23, 
S24, S25, S28 

308-356 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
Geographic Information Systems 

 3((2)-2-5) K1, K4, K5, K6, K7, K13, K14, K16, K17, K25, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A13, A16, A17, 
A19 
S1, S4, S5, S7, S8, S10, S11, S12, S16, S17, S18, S19, S28 

308-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 
Introduction to Telecommunication 

 3((2)-2-5) K1, K3, K4, K14, K16, K17, K21, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A9, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A19 
S4, S5, S8, S10, S11, S17, S18, S19, S22, S23, S28 

308-362 เครอืข่ายโทรคมนาคม 
Telecommunication Network  

 3((2)-2-5) K1, K3, K4, K14, K16, K17, K21, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A9, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A19 
S4, S5, S8, S10, S11, S17, S18, S19, S22, S23, S28 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

308-363 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์  
Internet Technologies and Applications 

 3((2)-2-5) K1, K3, K4, K5, K14, K16, K17, K18, K19, K21, K26, K27, 
K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A9, A10, A11, A12, A19 
S1, S4, S5, S8, S10, S11, S18, S19, S20, S21, S28 

308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์  
Logic Programming and Applications 

 3((2)-2-5) K6, K7, K14, K16, K18, K19 
A1, A2, A3, A4, A5, A9, A10, A11, A12 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21 

308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต ์
Visual Programming and Applications 

 3((2)-2-5) K6, K7, K9, K10, K14, K16, K18 
A1, A2, A3, A4, A5, A7, A9, A10, A11 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S14, S16, S17, 
S18, S19 

308-373 การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและการประยุกต ์
Advanced Web Programming and Applications 

 3((2)-2-5) K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K13, K14, K15, 
K16, K17, K18, K19, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S14, S15, S16, 
S17, S18, S19, S20, S27, S28 

308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่
Mobile Application Development 

 3((2)-2-5) K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K13, K14, K15, 
K16, K17, K18, K19, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S14, S15, S16, 
S17, S18, S19, S20, S27, S28 

308-375 การโปรแกรมสคริปต์และการประยุกต์ 
Script Programming and Applications 

 3((2)-2-5) K6, K7, K9, K10, K14, K16, K18 
A1, A2, A3, A4, A5, A7, A9, A10, A11 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S14, S16, S17, 
S18, S19 

308-376 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
Software Engineering 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K10, K13, K14, K15, K16, K17, K22, K25, 
K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A6, A7, A10, A11, A13, A14, A15, A16, 
A17, A18, A19 
S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S16, S17, 
S18, S19, S23, S25, S28 

308-381 ระบบจัดการความรู้  
Knowledge Management Systems 

 3((2)-2-5) K13, K14, K15, K16, K17, K21, K22, K25, K27, K28, K29 
A9, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 
S2, S3, S4, S5, S18, S19, S23, S25, S28 

308-382 ระบบสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจ 
Management and Decision Support System 

 3((2)-2-5) K6, K9, K10, K14, K16, K18, K21, K22, K24, K25 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A13, A16, A17, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S16, 
S18, S19, S23, S28 

308-383 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
Accounting Information System 

 3((2)-2-5) K7, K13, K14, K16,K22,  K28 
A1, A2, A3, A4, A5, A9, A11, A16, A17, A19 
S4, S5, S6, S8, S10, S11, S12, S18, S22, S23, S28 

308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืองาน
อาชีพ 
Applications of Information and Communication 
Technology for Professions 

 1(0-2-1) K14, K16, K17, K21, K22, K24, K25, K26, K27, K28, K29 
A9, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 
S4, S5, S18, S19, S22, S23, S24, S25, S28 

308-451 การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K17, K21, K22, K25, K27, K28, K29 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

Computer System Security Management A2, A3, A4, A9, A10, A11, A16, A17, A19 
S4, S5, S8, S10, S11, S18, S19, S22, S23, S28 

308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 
Animation and Computer Games Development 

 3((2)-2-5) K1, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, 
K17, K21, K22, K23, K26, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A13, A14, A16, 
A17, A18 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, 
S15, S16, S17, S18, S19, S23, S25, S28 

308-453 การเรียนรู้ของเครื่อง 
Machine Learning 

 3((2)-2-5) K1, K3, K5, K6, K7, K14, K15, K16, K17, K18, K20, K26, 
K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A12, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S18, S19, 
S20, S21, S28 

308-454 หลักชีวสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับนักวิทยาการข้อมูล 
Essential Bioinformatics for Data Scientist 

 3((2)-2-5) K4, K6, K7, K14, K5, K16, K17, K18, K25, K27, K28 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A14, A15, A16, A17 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21, S27, S28 

308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ 
Semantic Web Technologies and Applications 

 3((2)-2-5) K4, K6, K7, K14, K5, K16, K17, K18, K25, K27, K28 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A14, A15, A16, A17 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21, S27, S28 

308-456 ปัญญาประดิษฐ์  
Artificial Intelligence 

 3((2)-2-5) K4, K6, K7, K14, K5, K16, K17, K18, K19, K20, K25, K27, 
K28 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A14, A15, A16, A17 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21, S27, S28 

308-457 การเรียนรู้เชิงลึกขั้นต้น 
Introduction to Deep Learning 

 3((2)-2-5) K4, K6, K7, K14, K5, K16, K17, K18, K19, K20, K25, K27, 
K28 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A14, A15, A16, A17 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21, S27, S28 

308-458 หลักวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน ์
Essential Spatial Data Science and Visualization 

 3((2)-2-5) K4, K6, K7, K9, K10, K14, K16, K17, K20, K21, K22, K25 
A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A13, A16, A17 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21, S22, S23, S25 

308-459 การประมวลภาษาธรรมชาติ 
Natural language Processing 

 3((2)-2-5) K6, K7, K14, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K26, K27, K28, 
K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A14, A15, A16, 
A17, A19 
S1, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S18, S19, S20, S21, S22, 
S23, S24, S25, S26, S27, S28 

308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน 
Distributed and Parallel Computing 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K6, K7, K16, K17,  K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A17, A19 
S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S28 

308-462 การประมวลผลแบบผสมและการประยุกต์ 
Heterogeneous Computing and Applications 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K6, K7, K16, K17,  K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A17, A19 
S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S28 
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(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

308-463 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่  
Wireless and Mobile Computing 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K16, K17,  K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A17, A19 
S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S28 

308-464 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 
Digital Signal Processing   

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K16, K17,  K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A17, A19 
S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S28 

308-465 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์  
Web Service Technology and Applications 

 3((2)-2-5) K4, K6, K14, K5, K16, K17, K18, K27, K28 
A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A17, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21, S28 

308-471 การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร ์
Software Service and Quality Management 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K13, K14, K15, K16, K17, K21, K22, K27, 
K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A6, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, 
A17, A18, A19 
S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S18, S19, S23, 
S25, S28 

308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  
Computer Simulation 

 3((2)-2-5) K1, K7, K13, K14, K16, K17 
A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S10, S11, S18, S19 

308-473 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K21, K22, 
K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A6, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A17, 
A18, A19 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S17, S18, S19, 
S21, S23, S25, S28 

308-474 การประมวลผลภาพ   
Image Processing 

 3((2)-2-5) K1, K3, K4, K5, K14, K16, K17, K18, K19, K21, K26, K27, 
K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A9, A10, A11, A12, A19 
S1, S4, S5, S8, S10, S11, S18, S19, S20, S21, S28 

308-475 การออกแบบซอฟต์แวร์ 
Software Design 

 3((2)-2-5) K1, K2, K3, K4, K9, K10, K13, K14, K15, K16, K17, K21, 
K22, K24 
A1, A2, A3, A4, A6, A7, A10, A11, A13, A14, A15, A16 
S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S14, S16, S17, 
S18, S19, S23, S25 

308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  
Robotics Technology 

 3((2)-2-5) K1, K3, K4, K6, K9, K10, K14, K16, K17, K18, K19, K20, 
K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A17, A19 
S1, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S14, S18, S19, S20, 
S21, S28 

308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ  
Microprocessor and Interfacing 

 3((2)-2-5) K1, K7, K13, K14, K16, K17 
A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S10, S11, S18, S19 

308-478 การประยุกต์ใช้ชีวสารเทศ  
Applications of Bioinformatics 

 3((2)-2-5) K4, K6, K14, K5, K16, K17, K18, K27, K28 
A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A17, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21, S28 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

308-481 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
Ethical and Legal in Information and 
Communication Technology Profession 

 2(2-0-4) K14, K17, K21, K22, K26, K27, K28, K29 
A10, A11, A13, A16, A17, A19 
S5, S18, S19, S23, S26, S27, S28 

308-482 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Business Technology 

 3((2)-2-5) K7, K21, K22, K24, K26, K27, K28, K29, K30 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 
S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S22, S23, 
S24, S25, S28 

308-483 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการ
พาณิชย์ 
Information and Communication Technology for 
Commercial Management 

 3((2)-2-5) K7, K21, K22, K24, K26, K27, K28, K29, K30 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 
S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S22, S23, 
S24, S25, S28 

308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
การศึกษา  
Information and Communication Technology for 
Educational Management 

 3((2)-2-5) K7, K21, K22, K24, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 
S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S22, S23, 
S24, S25, S28 

308-485 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม  
Information and Communication Technology  for 
Industrial Design 

 3((2)-2-5) K1, K4, K9, K11, K12, K14, K16, K17, K21, K22, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A16, 
A17, A18, A19 
S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S17, S18, S19, 
S23, S24, S25, S26, S27, S28 

308-486 ธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence 

 3((2)-2-5) K1, K4, K9, K11, K12, K14, K16, K17, K18, K19, K21, K22, 
K28, K29 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A16, A17, A18, A19 
S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S17, S18, S19, 
S20, S21, S23, S24, S25, S26, S27, S28 

308-490 ชุดวิชาเส้นทางสู่ผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 
Module: The Roadmap to Technopreneur 

 6((2)-8-8) K1, K4,K7, K9, K10, K11, K12, K14, K16, K17, K21, K22, 
K25, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A16, 
A17, A18, A19 
S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S17, S18, S19, 
S23, S24, S25, S26, S27, S28 

308-491 ชุดวิชาการประกอบธุรกิจให้ปัง 
Module: Successful Technopreneur 

 6((2)-8-8) K1, K4,K7, K9, K10, K11, K12, K14, K16, K17, K21, K22, 
K25, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A16, 
A17, A18, A19 
S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S17, S18, S19, 
S23, S24, S25, S26, S27, S28 

308-492 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กร
และอุตสาหกรรม 
Module: Big Data Analytics and Cloud Computing 
for Organizations and Industry 

 6((2)-8-8) K1, K4, K5, K6, K7, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, 
K23, K26, K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A16, A17 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S20, 
S21, S23, S28 

308-493 ชุดวิชาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแบบข้ามแพลตฟอร์ม
และการประยุกต ์

 6((2)-8-8) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K13, K14, K15, K16, K17, K18, 
K19, K26, K27, K28, K29 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

Module: Cross-Platform Mobile Programming and 
Applications 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A17 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S18, S19, S27, 
S28 

308-494 ชุดวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Module: IT specialist 

 6((2)-8-8) K1, K2, K3, K4, K14, K16, K17, K21, K22, K24, K25, K26, 
K27, K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11, A13, A16, A17, A18, A19 
S4, S5, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S18, S19, S22, S23, 
S25, S28 

308-495  ชุดวิชาเตรียมพร้อมสู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
Module: The Road to Data Scienctist 

 6((2)-8-8) K1, K2, K3, K4, K14, K16, K17, K21, K22, K24, K26, K27, 
K28, K29 
A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11, A13, A16, A17,  A19 
S4, S5, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S18, S19, S22, S23, 
S25, S28 

308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Job Training in Information and Communication 
Technology 

 2(0-6-0) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, 
K14, K15, K16, K17, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, 
K28, K29, K30 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, 
A15, A16, A17, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, 
S15, S16, S17, S18, S19, S22, S23, S24, S25, S26, S27, 
S28 

308-497 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

 6(0-40-0) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, 
K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, 
K25, K26, K27, K28, K29, K30 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, A17, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, 
S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, 
S26, S27, S28 

308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
Case Studies in Information and Communication 
Technology 

 3((1)-4-4) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K13, K14, K15, K16, K17, K18, 
K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, 
K30 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, 
A16, A17, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S17, S18, 
S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28 

308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Special Topics in Information and Communication 
Technology 

 3((1)-4-4) K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K13, K14, K15, K16, K17, K18, 
K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, 
K30 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, A19 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S18, S19, 
S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28 
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ภาคผนวก  จ แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูข้องแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร                                                      86 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                       86  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                  0  รายวชิา    คิดเป็นร้อยละ   0 ของรายวิชาในหลักสูตร                            
สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   86  รายวิชา      

   

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการเรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 
ระบุร้อย

ละ 

รวม 
ร้อยละ
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based social 

engagement  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

308-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2((1)-2-3) - - case based 50 - 50 100  

308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3((3)-0-6)   case based 50 - 50 100  

308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 2((1)-2-3) 50     50 100  
308-131 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการเขียน

โปรแกรม 
3((2)-2-5)  40 Blended Learning, cased based 30  30 100  

308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 2((1)-2-3) 50     50 100  
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
1(0-2-1) 80     20 100  

308-231 การโปรแกรมเชิงค านวณและ
ข้อมูลโครงสร้าง 

3((2)-2-5)  40 case based 20  40 100  

308-232 การพัฒนาฟอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 3((2)-2-5)  50 case based 10  40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการเรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 
ระบุร้อย

ละ 

รวม 
ร้อยละ
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based social 

engagement  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 

3((2)-2-5)  20 case based 40  40 100  

308-242 ระบบปฏิบัติการ 3((2)-2-5)  20 case based 40  40 100  
308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5)  20 case based 40  40 100  
308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 2((2)-0-4) 40  case based 15 5 40 100  
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศ 
3((2)-2-5)  40 scenario based 20  40 100  

308-312 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร 

3((3)-0-6)   case based, team based 60  40 100  

308-313 การจัดการนวัตกรรม 3((2)-2-5)   scenario based, team based 70  30 100  
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3((2)-2-5) 40  case based 20  40 100  
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 1 
2(0-6-0) 80  Team based 20   100  

308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1((1)-0-2) 30  Case  based 60  10 100  

308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิง
ปฏิสัมพันธ์ 

3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-325 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 2 

3(0-9-0) 80  Team based 20   100  

308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการ
ประยุกต์ 

3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการเรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 
ระบุร้อย

ละ 

รวม 
ร้อยละ
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based social 

engagement  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3((2)-2-5)   case based 50  50 100  
308-352 การท าเหมืองข้อมูลและการ

น าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 
3((2)-2-5) 30  case based 30  40 100  

308-353 การประยุกต์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
การผลิตสื่อประสม  

3((2)-2-5) 40  case based 20  40 100  

308-354 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 3((2)-2-5)   case based 50  50 100  
308-355 ระบบสื่อประสม  3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  
308-356 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  
308-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร

ทางไกล 
3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  
308-363 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ

ประยุกต์  
3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการ
ประยกุต์  

3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการ
ประยุกต์ 

3((2)-2-5) 50  Scenario based 30  20 100  

308-373 การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและ
การประยุกต์ 

3((2)-2-5)   Scenario based 70  30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการเรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 
ระบุร้อย

ละ 

รวม 
ร้อยละ
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based social 

engagement  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3((2)-2-5) 50  Team based 20  30 100  

308-375 การโปรแกรมสคริปต์และการ
ประยุกต์ 

3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-376 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)   scenario based, team based, case 
based 

50  50 100  

308-381 ระบบจัดการความรู้  3((2)-2-5)   case based, team based 60  40 100  
308-382 ระบบสนับสนุนการจัดการและ

การตัดสินใจ 
3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-383 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3((2)-2-5)  40 scenario based 20  40 100  
308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 
1(0-2-1)  40 Case  based 20  40 100  

308-451 การจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 

3((2)-2-5)  10 Case based, team based, 40  50 100  

308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 

3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-453 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  
308-454 หลักชีวสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับ

นักวิทยาการข้อมูล 
3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและ
การประยุกต์ 

3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการเรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 
ระบุร้อย

ละ 

รวม 
ร้อยละ
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based social 

engagement  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

308-456 ปัญญาประดิษฐ์  3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
308-457 การเรียนรู้เชิงลึกขั้นต้น 3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  
308-458 หลักวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และ

การน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 
3((2)-2-5)  40 Case  based 20  40 100  

308-459 การประมวลภาษาธรรมชาติ 3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
308-461 การประมวลผลแบบกระจายและ

แบบขนาน 
3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  

308-462 การประมวลผลแบบผสมและการ
ประยุกต์ 

3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  

308-463 การประมวลผลแบบไร้สายและ
แบบเคลื่อนที่  

3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  

308-464 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
308-465 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและ

การประยุกต์  
3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  

308-471 การจัดการคุณภาพบริการ
ซอฟต์แวร์ 

3((2)-2-5)   scenario based, case based 50  50 100  

308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
308-473 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)   scenario based, team based, case 

based 
70  30 100  

308-474 การประมวลผลภาพ   3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
308-475 การออกแบบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการเรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 
ระบุร้อย

ละ 

รวม 
ร้อยละ
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based social 

engagement  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ

เชื่อมต่อ  
3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  

308-478 การประยุกต์ใช้ชีวสารเทศ  3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
308-481 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2(2-0-4)   Case  based 50  50 100  

308-482 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  
308-483 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการจัดการการพาณิชย์ 
3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  

308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษา  

3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  

308-485 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม  

3((2)-2-5)   Case  based 50  50 100  

308-486 ธุรกิจอัจฉริยะ 3((2)-2-5)   scenario based, team based, case 
based 

70  30 100  

308-490 ชุดวิชาเส้นทางสูผู่้ประกอบการยุค
ดิจิทัล 

6((2)-8-8)   scenario based, team based, case 
based 

60  40 100  

308-491 ชุดวิชาการประกอบธุรกิจให้ปัง 6((2)-8-8)   scenario based, team based, case 
based 

60  40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการเรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 
ระบุร้อย

ละ 

รวม 
ร้อยละ
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based social 

engagement  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

308-492 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กรและ
อุตสาหกรรม 

6((2)-8-8)   case based 60  40 100  

308-493 ชุดวิชาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
พกพาแบบข้ามแพลตฟอร์มและ
การประยุกต์ 

6((2)-8-8) 20  case based 50  30 100  

308-494 ชุดวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6((2)-8-8)  50 case based 30  20 100  

308-495 ชุดวิชาเตรียมพร้อมสู่
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

6((2)-8-8)  40 case based 20  40 100  

308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2(0-6-0) 100      100  

308-497 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 100      100  
308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
3((1)-4-4)   case based 50  50 100  

308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3((1)-4-4)   case based 50  50 100  

322-101 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) - 15 Case based learning 35 - 50 100  
324-101 เคมีทั่วไป 1  3(3-0-6) - 25 Case based learning 25 - 50 100  
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  1(0-3-0) - - Experiential learning 70 - 30 100  
330-101 หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6) - - Think-Pair Share 50 - 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 
การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ร้อยละของ
การ 

จัดการเรียนรู้ 
แบบทฤษฎี 
ระบุร้อย

ละ 

รวม 
ร้อยละ
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, scenario based social 

engagement  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1    1(0-3-0) - - Experiential learning 100 - - 100  
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3((3)-0-6) - - Interactive lecture, Self-directed 

learning, Question-besed learning 
60 - 40 100  

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-3-0) - - Experiential learning 80 - 20 100  
347-201 สถิติพื้นฐาน 3((2)-2-5) - - Case based learning 50 - 50 100  

 
ภาคผนวก  ฉ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                                   91  หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                             76 หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ  83  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
(การน า
โจทย์

ปัญหาจริง
มาเป็น

ส่วนหนึ่ง
ของการ
เรียนการ

สอน) 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

308-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2((1)-2-3) ✓        ✓  

308-102 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3((3)-0-6)        ✓  

308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 3((2)-2-5)        ✓  
308-131 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการเขียน

โปรแกรม 
3((2)-2-5)        ✓  

308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 3((2)-2-5)        ✓  
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
1(0-2-1)        ✓  

308-231 การโปรแกรมเชิงค านวณและข้อมูล
โครงสร้าง 

3((2)-2-5)        ✓  

308-232 การพัฒนาฟรอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 3((2)-2-5)        ✓  
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ

สถาปัตยกรรม 
3((2)-2-5)        ✓  

308-242 ระบบปฏิบัติการ 3((2)-2-5)        ✓  
308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5)        ✓  
308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 2((2)-0-4)        ✓  
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
(การน า
โจทย์

ปัญหาจริง
มาเป็น

ส่วนหนึ่ง
ของการ
เรียนการ

สอน) 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3((2)-2-5)        ✓  

308-312 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร 

3((3)-0-6)        ✓  

308-313 การจัดการนวัตกรรม 3((2)-2-5)        ✓  
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3((2)-2-5)        ✓  
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 1 
2(0-6-0)        ✓  

308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1((1)-0-2)        ✓  

308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ์ 3((2)-2-5)        ✓  
308-325 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 2 
3(0-9-0)        ✓  

308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 3((2)-2-5)        ✓  
308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3((2)-2-5)        ✓  
308-352 การท าเหมืองข้อมูลและการน าเสนอ

ข้อมูลเชิงทัศน์ 
3((2)-2-5)        ✓  
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
(การน า
โจทย์

ปัญหาจริง
มาเป็น

ส่วนหนึ่ง
ของการ
เรียนการ

สอน) 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

308-353 การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อประสม  

3((2)-2-5)        ✓  

308-354 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 3((2)-2-5)        ✓  
308-355 ระบบสื่อประสม  3((2)-2-5)        ✓  
308-356 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  3((2)-2-5)        ✓  
308-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร

ทางไกล 
3((2)-2-5)        ✓  

308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 3((2)-2-5)        ✓  
308-363 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์  3((2)-2-5)        ✓  
308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการ

ประยุกต์  
3((2)-2-5)        ✓  

308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต์ 3((2)-2-5)        ✓  
308-373 การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและการ

ประยุกต์ 
3((2)-2-5)        ✓  

308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3((2)-2-5)        ✓  

308-375 การโปรแกรมสคริปต์และการประยุกต์ 3((2)-2-5)        ✓  
308-376 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)        ✓  
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
(การน า
โจทย์

ปัญหาจริง
มาเป็น

ส่วนหนึ่ง
ของการ
เรียนการ

สอน) 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

308-381 ระบบจัดการความรู้  3((2)-2-5)        ✓  
308-382 ระบบสนับสนุนการจัดการและการ

ตัดสินใจ 
3((2)-2-5)        ✓  

308-383 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3((2)-2-5)        ✓  
308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่องานอาชีพ 
1(0-2-1)        ✓  

308-451 การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

3((2)-2-5)        ✓  

308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ 

3((2)-2-5)        ✓  

308-453 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((2)-2-5)        ✓  
308-454 หลักชีวสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับนัก

วิทยาการข้อมูล 
3((2)-2-5)        ✓  

308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการ
ประยุกต์ 

3((2)-2-5)        ✓  

308-456 ปัญญาประดิษฐ์  3((2)-2-5)        ✓  
308-457 การเรียนรู้เชิงลึกขั้นต้น 3((2)-2-5)        ✓  
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
(การน า
โจทย์

ปัญหาจริง
มาเป็น

ส่วนหนึ่ง
ของการ
เรียนการ

สอน) 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

308-458 หลักวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และการ
น าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 

3((2)-2-5)        ✓  

308-459 การประมวลภาษาธรรมชาติ 3((2)-2-5)        ✓  
308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบ

ขนาน 
3((2)-2-5)        ✓  

308-462 การประมวลผลแบบผสมและการ
ประยุกต์ 

3((2)-2-5)        ✓  

308-463 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบ
เคลื่อนที่  

3((2)-2-5)        ✓  

308-464 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3((2)-2-5)        ✓  
308-465 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการ

ประยุกต์  
3((2)-2-5)        ✓  

308-471 การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)        ✓  
308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5)        ✓  
308-473 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)        ✓  
308-474 การประมวลผลภาพ   3((2)-2-5)        ✓  
308-475 การออกแบบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)        ✓  
308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  3((2)-2-5)        ✓  
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
(การน า
โจทย์

ปัญหาจริง
มาเป็น

ส่วนหนึ่ง
ของการ
เรียนการ

สอน) 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ  3((2)-2-5)        ✓  
308-478 การประยุกต์ใช้ชีวสารเทศ  3((2)-2-5)        ✓  
308-481 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2((2)-0-4) ✓         

308-482 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3((2)-2-5)        ✓  
308-483 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการจัดการการพาณิชย์ 
3((2)-2-5)        ✓  

308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการการศึกษา  

3((2)-2-5)        ✓  

308-485 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการออกแบบทางอุตสาหกรรม  

3((2)-2-5)        ✓  

308-486 ธุรกิจอัจฉริยะ 3((2)-2-5)        ✓  
308-490 ชุดวิชาเส้นทางสูผู่้ประกอบการยุคดิจิทัล 6((2)-8-8)        ✓  
308-491 ชุดวิชาการประกอบธุรกิจให้ปัง 6((2)-8-8)        ✓  
308-492 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บน

คลาวด์เพื่อองค์กรและอุตสาหกรรม 
6((2)-8-8)        ✓  
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สหกิจศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือการ 

การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
(การน า
โจทย์

ปัญหาจริง
มาเป็น

ส่วนหนึ่ง
ของการ
เรียนการ

สอน) 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

308-493 ชุดวิชาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพ์กพา
แบบข้ามแพลตฟอร์มและการประยุกต์ 

6((2)-8-8)        ✓  

308-494 ชุดวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6((2)-8-8)        ✓  

308-495 ชุดวิชาเตรียมพร้อมสู่นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล 

6((2)-8-8)        ✓  

308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2(0-6-0)   ✓       

308-497 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)   ✓       
308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  
3((1)-4-4)        ✓  

308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3((1)-4-4)        ✓  

หมายเหต ุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร       



179 
 

 
 

ภาคผนวก ช ข้อมูลกลุ่มวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 
รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายชุดวชิา 
(Module) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

308-490 ชุดวิชา
เส้นทางสู่
ผู้ประกอบการยคุ
ดิจิทัล 
Module: The 
Roadmap to 
TechnoPrenuer 

6((2)-8-10) ความคิดสร้างสรรค์
เชิงธรุกิจ แนวคดิ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบริการทาง
ดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อ
สร้างความแตกต่าง
ทางธรุกจิ การจดัตั้ง
สถานประกอบการ 
การจดัหาทุนในการ
จัดตั้งบริษทัและ
ประกอบกิจการ จาก
การเขียนแผนธรุกิจ 
(Business Plan) 
แบบจ าลองธุรกจิ 
(Business Model 
Canvas) ทกัษะที่
ส าคัญของ
ผู้ประกอบการ การ
วางแผนการบริหาร
จัดการเบื้องต้นใน
ฐานะผู้ประกอบการ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การตลาด การเงิน 
ลูกค้า และการ
จัดการผลิตภัณฑ์
หรือบริการได ้

ผู้เรียนสามารถ 
- อธิบาย

กระบวนการใน
การเริ่มต้น
ประกอบธรุกจิ
โดยใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- เขียนแผนธุรกิจ
ส าหรับธุรกิจ
ด้านดิจิทัล 

- มีทักษะจัดการ
ธุรกจิเบื้องต้น 

- Project 
based 
Learning 

- Scenario 
based 
Learning 

 

- การประเมิน
โครงงาน 
(Project 
assessment) 

- การสอบข้อเขียน 
(Written 
examination) 

- การน าเสนอ
ไอเดียธรุกจิ
(Business 
pitching) 

- การน าเสนอแผน
ธุรกจิ(Business 
plan 
presentation) 

- การสังเกต
พฤตกิรรม 
(Behavior 
observation) 

308-491 ชุด
วิชาการประกอบ
ธุรกจิให้ปงั 
Module: 
Successful 
Technopreneur 

6((2)-8-10) การวางแผน
ทรัพยากรในองค์กร 
การจดัการผลิตภัณฑ์
หรือบริการแนวใหม่ 
การวเิคราะห์ความ
เป็นได้ทางการเงิน 
การวเิคราะห์ความ
เป็นไปได้ทาง
การตลาด การท า
การตลาดดิจิทัล

ผู้เรียนสามารถ 
- วางแผนการ

เริ่มต้นธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- จัดการธุรกิจโดย
ใช้ดิจิทัลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- Project 
based 
learning 

- Scenario 
based 
Learning 

- Case based 
Learning 

- การประเมิน
โครงงาน 
(Project 
assessment) 

- การสอบข้อเขียน 
(Written 
examination) 

- การน าเสนอ 
(presentation) 
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รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายชุดวชิา 
(Module) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

ส าหรับ
ผู้ประกอบการ การ
จัดการการ
เปลี่ยนแปลง  การ
เพิ่มทุนระดมทนุ  
การจดัการความ
เสี่ยง เทคนิคการ
เจรจาต่อรองธรุกิจ 
การสร้างคุณค่าทาง
ธุรกจิด้วยธุรกิจ
ดิจิทัล  การเจาะจุด
แข็งเพื่อความส าเร็จ   

- Peer to 
Peer 
learning 

การสังเกต
พฤตกิรรม 
(Behavior 
observation) 

308-492 ชุด
วิชาการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่
บนคลาวด์เพื่อ
องค์กรและ
อุตสาหกรรม 
Module: Big 
Data Analytics 
and Cloud 
Computing for 
Organizations 
and Industry 

6((2)-8-10) แนวคิด วิวัฒนาการ 
และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลบนกลุ่ม
เมฆ อาทิ การจ าลอง
ทรัพยากร รูปแบบ
การประมวลผล 
รูปแบบการบรกิาร 
รูปแบบการ
โปรแกรม เทคโนโลยี
การเก็บข้อมูล ความ
ปลอดภัยของการ
ประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆเพื่อการใช้งานใน
องค์กรและ
อุตสาหกรรม กรอบ
แนวคิดของ
อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง หลักการ
ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ฮาร์ดแวร์ 
การโปรแกรมเพื่อ
พัฒนางาน ตัวอย่าง
การประยุกตใ์ช้งาน
และกรณีศึกษาเพื่อ
ประยุกตใ์ช้งานใน

ผู้เรียนสามารถ 
- วิเคราะห์ข้อมูล

ในงานระดับ
องค์กรและ
ภาคอุตสาหกรรม 

- สร้างทัศนภาพ
เพื่ออธิบายข้อมูล 

- พัฒนางาน
ประยุกต์ส าหรับ
การวเิคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ 

- Project 
based 
learning 

- Scenario 
based 
Learning 

- Cased 
based 
learning 

- การประเมิน
โครงงาน 
(Project 
assessment) 

- การสอบข้อเขียน 
(Written 
examination) 

- การน าเสนองาน
จินตทัศน์ต่อ
องค์กรและ
ภาคอุตสาหกรรม 
(Visualization 
presentation 
for 
organization 
and industry) 

- การสังเกต
พฤตกิรรม 
(Behavior 
observation) 
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รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายชุดวชิา 
(Module) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

องค์กรและ
อุตสาหกรรม 
แนวคิดเบื้องต้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ สภาพแวดล้อม
พื้นฐาน วิธกีาร
จัดการข้อมูล 
ขั้นตอนวธิีการ
วิเคราะห์ การ
พยากรณ์และทัศ
นภาพ การ
ประยุกตใ์ช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่กับกรณีศึกษา
จากสถานการณ์จรงิ 

308-493 ชุดวิชา
แอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์พกพาแบบ
ข้ามแพลตฟอร์ม
และการประยุกต์ 
Module: Cross-
Platform Mobile 
Programming 
and 
Applications 

6((2)-8-10) หลักการออกแบบ
โปรแกรมเชงิวัตถุ 
เฟรมเวิร์คและ
สถาปัตยกรรมในการ
พัฒนาโมบายแอป
พลิเคชัน เทคโนโลยี
และการโปรแกรม
ส าหรับการพัฒนาโม
บายแอปพลิเคชัน 
เครื่องมือส าหรบัการ
พัฒนา การเลือก
เฟรมเวิร์ค เฟรม
เวิร์คในการพัฒนา
เกมแบบข้ามแพล็ต
ฟอร์ม การอิมพลิ
เมนต์และเอพีไอ
แบบข้ามแพล็ต
ฟอร์ม การจดัการ
แพ็คเกจและเอพีไอ 
การทดสอบแอป
พลิเคชันแบบข้าม
แพล็ตฟอร์ม การ

ผู้เรียนสามารถ 
- อธิบายหลักการ

ออกแบบโมบาย
แอปพลิเคชัน 

- เลือกใช้
เครื่องมือส าหรบั
การพัฒนาโม
บายแอปพลิเค
ชัน 

- พัฒนางาน
ประยุกต์บนโม
บายแอปพลิเค
ชัน 

- เผยแพร่แอป
พลิเคชันสู่
สาธารณะ 

- Project 
based 
learning 

- Cased 
based 
Learning 

 

- การประเมิน
โครงงาน 
(Project 
assessment) 

- การสอบข้อเขียน 
(Written 
examination) 

- การน าเสนอ
ผลงาน
(Application 
pitching) 

- การสังเกต
พฤตกิรรม 
(Behavior 
observation) 
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รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายชุดวชิา 
(Module) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เผยแพร่แอปพลิเค
ชันสู่สาธารณะ 

308-494 ชุดวิชา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Module: IT 
specialist 

6((2)-8-10) จิตวิทยาเบื้องต้น
ส าหรับการสื่อสาร 
การตดิต่อ
ประสานงานกับ
ลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ วธิีการ
ขายอย่างมืออาชีพ 
การบริการด้านไอที
ภายในองคก์ร การ
ให้ค าปรกึษาและ
การแก้ปญัหาทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศจาก
ระยะไกล การ
ประเมินความเสี่ยง
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร 
ความปลอดภัยของ
เครือข่ายภายใน
องค์กร การเขียน
สคริปต์เบื้องต้น การ
ทดสอบซอฟต์แวร์
เบื้องต้น การตดิตั้ง
และดูแลเครือข่ายใน
องค์กร ซอฟต์แวร์
การจดัการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร 
จริยธรรมและ
กฎหมายทาง
สารสนเทศ 

ผู้เรียนสามารถ 
- อธิบายหลักการ

การบริหาร
จัดการภายใน
องค์กรโดยใช้
เทคโนโลยี 

- อธิบายพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร ์

- ให้ค าปรกึษา
แนวทางเพื่อ
แก้ปัญหาทาง
เทคโนโลยีใน
องค์กร 

- ติดตั้งเครือข่าย
ระดับพื้นฐานใน
องค์กร 

- มีทักษะการ
ประสานงาน 

- มีทักษะการ
ทดสอบ
ซอฟต์แวร ์

- Problem 
based 
learning 

- Cased 
based 
Learning 

- Scenario 
based 
Learning 

- การสอบข้อเขียน 
(Written 
examination) 

- การประเมินแนว
ทางการ
แก้ปัญหา  

- การน าเสนอ 
- การสังเกต

พฤตกิรรม 
(Behavior 
observation) 

 

308-495 ชุดวิชา
เตรียมพร้อมสู่
นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล 

6((2)-8-10) แนะน า
ปัญญาประดษิฐแ์ละ
วิทยาการข้อมูล การ
โปรแกรมของภาษา
ไพทอนและ

ผู้เรียนสามารถ 
- อธิบายหลักการ

การค านวณเชิง
ตัวเลข 

- Project 
based 
learning 

- การประเมิน
โครงงาน 
(Project 
assessment) 
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รหัส - ชุดวชิา 
(Module) 

(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายชุดวชิา 
(Module) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา 
(Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

Module: The 
Road to Data 
Scientist 

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลโครงสร้าง
สมัยใหม่ส าหรบัการ
ค านวณของภาษาไพ
ทอน สถิติเบื้องต้น
ส าหรับวิทยาการ
ข้อมูล การโหลด
ข้อมูล จัดเก็บและ
การจดัรูปแบบไฟล์ 
การพล็อตและการ
แสดงผลข้อมูล การ
เรียนรู้ของเครือ่ง รี
เกรสชันแบบเชงิเส้น
อย่างอย่าง รีเกรสชัน
แบบโลจิสติก 
โครงสร้างต้นไม้
ตัดสินใจ แนะน าการ
เรียนรู้ของเครอืง
แบบเชิงลึก ตัวแบบ
เครือข่ายประสาท
เทียม เครือข่ายเพอ
เซ็พ เครือข่ายและ
สถาปัตยกรรมแบบ
คอนโวลูชัน ตัวแบบ
การเรียนรู้เชิงลกึ
แบบ Pre-trained 
การสกดัคุณลักษณะ
จากข้อมูล การฝึกตัว
แบบ การประเมิน
ประสิทธิภาพของตัว
แบบ การน าตัวแบบ
ไปใช้งาน การ
ประยุกตใ์ช้ตัวแบบ
เชิงลึก และ
กรณีศกึษา 

- จัดการข้อมูลเพื่อ
การวเิคราะห์ 

- เขียนโปรแกรม
เพื่อสร้าง
แบบจ าลองการ
ท านายขั้นต้น 

- Cased 
based 
Learning 

- การสอบข้อเขียน 
(Written 
examination) 

- การน าเสนอ
ผลงาน
(Application 
pitching) 
• การสังเกต

พฤตกิรรม 
(Behavior 
observation) 
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ภาคผนวก ซ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรทุกคน 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกงิ  วงศ์ศิริโชต ิ
 ภาระงานสอน 
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
308-383 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3 หน่วยกิต 
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2 หน่วยกิต 
308-382 ระบบสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องาน

อาชีพ 
1 หน่วยกิต 

308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3 หน่วยกิต 
308-483 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต 
308-494 ชุดวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต 

 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

1. Wongsirichot T., Elz N., Kajkamhaeng S., Nupinit W., Sridonthong N., 2019. An investigation 
of data mining based Automatic Sleep Stage Classification techniques. International 
Journal of Machine Learning and Computing 9(4): 520-526. 

2. Trakulmaykee N., Wongsirichot T., Trakulmaykee Y., A Comparative Study of Factors' 
Influences Affecting Tourists' Intention to Use Mobile Food Information: Independent 
Tourists and Package Tourists , 2018, International Journal of Innovation and Technology 
Management, 15(1), 1-20. 

3. T. Wongsirichot, N. Elz, N. Suwanmanee, H. Hmad-A-Dam, S. Plansangket and S. Sukpisit, 
(2017), “Hearing performance testing application”, in International Conference on Medical 
and Health Informatics, ICMHI 2017, Taichung, Taiwan, pages 7-11, 20-22 May 2017. 

4. Wongsirichot, T., Pattanaphanchai, J., Sopayada, N., & Hayeewaehama, S. (2017). A 
Prototype of Sleepwalking Detection and Monitoring System Using Smart Devices. 
Advanced Science Letters, 23(6), 5126-5129. 

 
 
 

2. ดร.คมวิทย์  สุรชาต ิ
ภาระงานสอน 
308-221 ทัศนศิลปแ์ละการออกแบบ 2 2 หน่วยกิต 
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยกิต 
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต 
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2 หน่วยกิต 
308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ ์ 3 หน่วยกิต 
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308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3 หน่วยกิต 
308-454 หลักชีวสารสนเทศเบื้องต้นส าหรับนักวิทยาการข้อมูล 3 หน่วยกิต 
308-474 การประมวลผลภาพ 3 หน่วยกิต 
308-495 ชุดวิชาเตรียมพร้อมสู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 6 หน่วยกิต 

 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

1. Maung H.M.W., Palittapongarnpim P., Aung H.L., Surachat K., Nyunt W.W., 
Chongsuvivatwong V., 2020. Geno-spatial distribution of mycobacterium tuberculosis and 
drug resistance profiles in myanmar⇓thai border area. Tropical Medicine and Infectious 
Disease 5(4), 153; https://doi.org/10.3390/tropicalmed5040153 

2. Komwit, S., Wanicbut, W., Somsak, K., (2018)."Learning of Assembly Language Programming 
by Flipped Classroom Method". Poster presented at the 7th PSU Education Conference, 
Songkhla, Thailand, 2018. pp.405-406. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ดร.ชิดชนก โชคสุชาต ิ

ภาระงานสอน 
308-242 ระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต 
308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2 หน่วยกิต 
308-363 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต ์ 3 หน่วยกิต 
308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3 หน่วยกิต 
308-465 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต ์ 3 หน่วยกิต 
308-492 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กรและ

อุตสาหกรรม 
6 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
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1. Amplod S., Choksuchat C., Sopitpan S.(2020). IoT Prototype System for Healthcare on 
Monitoring of Knee Osteoarthritis Treatment Patients. LifeTech 2020 - 2020 IEEE 2nd 
Global Conference on Life Sciences and Technologies 303-306. 

2. Saeteng T., Srionuan T., Choksuchat C., Trakulmaykee N.(2019). Reforming Warning 
and Obstacle Detection Assisting Visually Impaired People on mHealth. 2019 IEEE 
International Conference on Consumer Electronics - Asia, ICCE-Asia 2019 176-179. 

3. Chantrapornchai C., Choksuchat C. (2018). TripleID-Q: RDF Query Processing 
Framework Using GPU. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 29(9): 
2121-2135. 

4. Choksuchat C., Chantrapornchai C. (2018). Practical parallel string matching 
framework for RDF entailments with GPUs. Information Systems Frontiers 20(4): 863-
882. 

5. Choksuchat C., Gorlatch S., Chantrapornchai C. (2018). CBM: A compact 
representation and its parallel search for query processing on GPU. Proceedings of the 
ACM Symposium on Applied Computing 1065-1067. 

6. Chantrapornchai C., Bunlaw N., Choksuchat C. (2018). Semantic image search: Case 
study for western region tourism in Thailand. Journal of Information Processing 
Systems 14(5): 1195-1214. 

7. Choksuchat C., Chantrapornchai C.(2018). Various GPU memory utilisation exploration 
for large RDF search. International Journal of Computational Science and Engineering 
17(4): 398-410.  
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4. อาจารย์ พรรณนิภา แซ่อึ้ง 
ภาระงานสอน 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2 หน่วยกิต 
344-251 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ ์ 2 หน่วยกิต 
344-351 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ ์ 3 หน่วยกิต 
344-391 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์1 1 หน่วยกิต 
344-392 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1 หน่วยกิต 
344-491 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2 หน่วยกิต 
344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
1. Sae Ueng, P., Škrbić, S., Kansomkeat, S., Thadadech, A. A GPFCSP-Based Fuzzy XQuery 

Interpreter. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 
(JTEC), 2017, 9(2-2), 35-40. 
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5. อาจารยส์ุนิดา รัตโนทยานนท์ 
ภาระงานสอน 
344-231 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
344-491 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1 หน่วยกิต 
344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
344-331 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
344-464 คลังขอ้มูลและการสืบเสาะ 3 หน่วยกิต 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2 หน่วยกิต 
344-231 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
1. เพ็ญณี หวังเมธีกุล และสุนิดา รัตโนทยานนท์, การพัฒนาระบบบันทึกช่ือเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด 

(Development of a Classroom Attendance Checking System Using QR Code), วารสารแม่
โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที ่๕ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ 

2. เพ็ญณี หวังเมธีกุล, อลิษา จติรจง, และสุนดิา รัตโนทยานนท์, “ระบบช่วยวางแผนการลงทะเบยีน
เรียน”, การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหง่ชาติ ครั้งที่ 47, วันที่ 6 ธันวาคม 
2561, จ.มหาสารคาม, 2561, หน้า 1238-1250. 
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ภาคผนวก ฌ ข้อเสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและการด าเนนิการของหลักสูตร 
 

ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตสธุา สุ่มเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุดเด่นของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรฯ ขอบพระคุณส าหรับการสรุปจุดเด่นที่
หลักสูตรท าการปรับปรุงเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่
ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

2. เป็นหลักสูตรที่มีรายวิชาเลือกที่หลากหลาย ให้ นศ. 
สามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนตามแต่ละกลุ่มที่ก าหนดไว้ 
ก็จะสร้างความช านาญและความเชี่ยวชาญในเส้นทางที่ตน
สนใจได้ 

หลักสูตรฯ ขอบพระคุณส าหรับการสรุปจุดเด่น ที่เน้น
จุดแข็งในการออกแบบหลักสูตรให้มีความหลากหลาย
เพื่อให้นศ.สามารถเลือกเรียนตามความถนัดของ
ตนเอง 

3. นักศึกษาสามารถเลือกท าโครงงาน สหกิจศึกษา หรือฝึก
อาชีพผู้ประกอบได้ ทั้งสามด้านมีการฝึกงานรวมอยู่ใน
แผนการศึกษาที่เลือกด้วย ซึ่งตอบโจทย์การประกอบ
อาชีพในอนาคตของบัณฑิต 

หลักสูตรฯ ขอบพระคุณส าหรับการสรุปจุดเด่น โดย
หลักสูตรฯ เน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเน้น
การปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถประมวลความรู้ที่เรียน
มาประยุ กต์ ใ ช้ ง านและ เต รี ยมคว ามพร้ อ มสู่
ตลาดแรงงานของบัณฑิต 

4. มีวิชาเลือกทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจ านวน
มาก ซึ่งถือว่าส่งเสริมให้บัณฑิตมีศักยภาพด้านภาษาเพื่อ
ไปสู่ตลาดงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

หลักสูตรฯ ขอบพระคุณส าหรับการสรุปจุดเด่น ซึ่ง
เป็นประเด็นส าคัญที่มหาวิทยาลัยในภาพรวมต้องการ
พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

5. หลักสูตรมีการจัดชุดวิชาในบางส่วน ท าให้สามารถรองรับ
การท า Credit Bank, reskill, upskill และ non-degree 
ได้ในอนาคต เพียงแต่ต้องมีการปรับรูปแบบเกณฑ์การ
รับเข้า และการเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ 

หลักสูตรฯ ขอบพระคุณส าหรับการสรุปจุดเด่น ที่
หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงในการพัฒนาชุดวิชารวม
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฯ ซึ่งช่วยให้สามารถรองรับ
การท า Credit bank หรือ non-degree ในอนาคต 
ทั้งนี้หลักสูตรจะมีการพิจารณาเรื่องเกณฑ์การรับเข้า 
และการเทียบโอนหน่วยกิตสะสมตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร บัณฑิตที่จบไปควรจะสามารถจัดการกับ
ข้อมูลลักษณะตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลด้วยสื่อที่สามารถให้ Insight กับผู้รับ
สาร แต่กลับไมม่ีวิชา Database เป็นวิชาบังคับ ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญในการไปเรียนวชิาบังคับอื่นๆ และไป
บูรณาการความรู้ในรายวิชาเลือก เช่น Business 
Intelligence, Advanced Web Programming and 
Applications, Mobile Application Development, 
Spatial Data Analysis  เป็นต้น 

- หลักสูตรฯ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงฯ 
โดยก าหนดให้วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
เป็นวิชาบังคับภายในหลักสูตร 
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ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
2. อาชีพหลังส าเรจ็การศกึษาของบัณฑิตมี Data analyst 

แต่ไม่มีวิชาที่เกีย่วข้องกับ Data analytic/Data science 
และ Data visualization ให้แก่นักศึกษา 

- หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องการการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการท า data visualization 
ทั้งในรายเฉพาะ วิชาเลือก และชุดวิชา ได้แก่ 
สถิติพื้นฐาน หลักวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และ
วิชวลไลเซชัน ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กรและอุตสาหกรรม ชดุ
วิชาเตรยีมพรอ้มสู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น 

3. ตามที่หลักสูตรระบุอาชีพ IoT designer ไวห้ลังส าเร็จ
การศึกษา แต่กลับขาดรายวิชาทางด้าน IoT ไม่แน่ใจว่า 
รวมอยูใ่นวิชา Wireless and mobile computing 
หรือไม ่

- หลักสูตรฯ มี ร ายวิ ชาที่ สอนด้ าน IoT โดย
ออกแบบเป็นชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กรและอุตสาหกรรม ซึ่ง
ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
และการท างานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่
เน้นการท างานด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการท างานจริงในตลาดแรงงาน 

4. รายวิชาบังคับ เช่น เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ถ้าไม่ได้เป็น
พื้นฐานไปสู่วิชาที่เป็นแกนหลักของสาขาวิชา อาจพิจารณา
ให้เหลือเพียงรายวิชาเดียว เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ ก็
น่าจะเพียงพอในกรณีที่นักศึกษาสนใจวิชาเลือกทาง 
Bioinformatics หรือ Spatio data analysis เพื่อจะให้
หน่วยกิตในกลุ่มรายวิชาบังคับไปกับวิชาที่ตรงกับศาสตร์
มากกว่า เช่น Discrete mathematics, Database 

- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
ต้องมีการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา อีกทั้ งการเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นการปรับพื้นฐานของ
นักศึกษาเพื่อรองรับการท างานเชิงอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรฯ บรรจุ
รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลด้วย 

5. การจัดกลุ่มวิชาเลือก Deep learning ไปอยู่ในกลุ่มของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แต่วิชา 
AI, NLP กลับมาอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ทั้งสามวิชามีความสัมพันธ์กันอยู่ค่อนข้างมาก และในกลุ่ม
นี้ควรเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับ Machine learning ให้สมบูรณ์
ขึ้น 

- หลักสูตรฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงฯ 
โดยย้ายรายวิชา Deep learning ไปอยู่ในวิชา
เลือกในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่ม
รายวิชา Machine Learning  

6. ควรมีวิชา เลือก วิชาปัญหาพิ เศษ (Special topics) 
เนื่องจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
เร็วมาก การปรับหลักสูตรทุก 5 ปี ไม่สามารถทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ การเพิ่มรายวิชาดังกล่าวจะสร้างความ
ยืดหยุ่นให้แก่หลักสูตรในการน าเนื้อหาใหม่ๆ เข้ามา
เพิ่มเติม หรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถมี
วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษเข้ามาช่วยสอนได้ 

- หลักสูตรฯ มีรายวิชาหัวข้อพิเศษ  308-498
กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร  และ 308-499  หั วข้อพิ เศษทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อให้
สามารถรองรับการจัดการ เรี ยนรู้ ส าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามความเปลี่ยนแปลง 

7. มีการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ส าหรับวิชาโครงงาน
หรือวิจัยไว้ละเอียดมาก ซึ่งหมายความว่า ตัวชี้วัดเองก็จะ
มากตามเช่นกัน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- เนื่องจากวิชาโครงงานเป็นวิชาที่บูรณาการและ
ประยุกต์ความรู้ที่เรยีนมาทัง้หมดในการพัฒนา
งานจริง จึงมีผลการเรียนรู้ที่มาก ทั้งนี้หลักสูตรฯ 
จะวางแผนการวัดประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อให้
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สามารถประเมินผลการเรียนตามที่วางแผนตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงฯ   

8. การก าหนด PLO, YLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา
เนื่องจากหลักสูตรแบ่งทางเลือกในปี 3-4 ออกเป็น 3 
แ ผ น ก า ร เ รี ย น  คื อ  ไ ม่ ท า ส ห กิ จ , ท า ส ห กิ จ แ ละ
ผู้ประกอบการ (บัณฑิตจะมีสายอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา
ที่ต่างกัน) ดังนี้ PLO น่าจะมี Sub-PLO ย่อย ที่ตอบโจทย์
แต่ละเส้นทาง และ YLO ที่สอดคล้องกับแผนการเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งจะโยงไปถึงกลยุทธ์ในการสอนและตัวชี้วัดที่
ตรงกันด้วย 

- หลักสูตรฯ ยังคง PLO เดิมซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนที่คาดหวงัซึ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
และทักษะตาม PLO หลัก ไม่วา่นักศึกษาจะ
เลือกเรียนเพิ่มเติมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
แผนการเรียนใด  

9. มีการจัดชุดวิชา แต่ไม่แน่ชัดว่า เนื้อหาในแต่ละชุดวิชา 
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาใดบ้าง เนื่องจากค าอธิบายรายวิชา 
กับค าอธิบายชุดวิชาไม่ตรงกัน 

หลักสูตรฯ ออกแบบชุดวิชาที่บรูณาการศาสตรท์ี่
เกี่ยวข้องกัน ซึง่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาใดวิชา
หนึ่ง ทัง้นี้หลักสตูรท าการตรวจสอบข้อมูลค าอธิบาย
รายวิชา และค าอธิบายชุดวิชาและปรับให้มีความ
ชัดเจน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะ 
1. รายวิชาปีสูง (รหัส 3 หรือ 4 สว่นใหญ่ไม่มีก าหนดวิชา

บังคับก่อน (Pre-requisite) ซึง่อาจมีนกัศึกษาที่มีพื้น
ความรู้ไม่เพียงพอในด้านนั้นมาเรียน ผู้สอนอาจต้อง
ใช้เวลาในการปูพื้นฐานก่อน ท าให้ไม่มีเวลาพอที่จะ
ครอบคลุมเนื้อหารายวิชานั้น ๆ ตัวอย่างรายวิชาที่
ควรมีวิชาบังคับก่อน 
- 308-354 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 
- 308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 
- 308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร ์
- 308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบ

ขนาน 
- 308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต ์
- 308-492 ชุดวิชาการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่

บนคลาวด์เพื่อองค์กรและอุตสาหกรรมเป็นต้น 

- หลักสูตรฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ประเด็นของการ
ก าหนดวิชาบังคบัในบางรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมี
ฐานความรู้ทีเ่พียงพอส าหรับการเรยีนต่อยอดใน
รายวิชาปีสูง อนัได้แก่  
- 308-354 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง ก าหนดให้

รายวิชา 308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
เป็นรายวิชาบงัคับก่อน 

- 308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม ก าหนดให้
รายวิชา 308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นรายวิชาบงัคับก่อน 

- 308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร์ ก าหนดใหร้ายวิชา 308-221 
ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 เป็นรายวิชาบังคับ
ก่อน 

- 308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบ
ขนานก าหนดให้รายวิชา 308-242 
ระบบปฏิบัติการเป็นรายวิชาบังคับก่อน 

- 308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ก าหนดใหร้ายวิชา 
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรมเป็นรายวิชาบงัคับก่อน 

- ส าหรับรายวิชา 308-492 ชุดวชิาการวเิคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กรและอุตสาหกรรม 
เป็นรายวิชาที่ออกแบบเพื่อรองรับการท า non-
degree หรือ การเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต ซึง่มีการ
ออกแบบรายวิชาที่ครอบคลุมพื้นฐานที่ควรจะรู้และ
การประยุกตใ์ช้งาน ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานความรู้ก่อน
เรียนต่อยอดไดภ้ายในชุดวิชา 

2. บางรหัสวิชาใช้ชื่อวิชาคนละชื่อกัน เช่น 308-458 
นอกจากนี้ อาจพิจารณาปรับค าภาษาไทยที่แปลจาก
ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลกัสูตร เช่น 
ค าว่า Visualizations ใน 
- 308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ Data 

Mining and Visualizations 
- 308-458 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการ

น าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  Spatial Data Analysis 
and Visualization 
- 308-458 หลกัวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และวิชวล

ไลเซชัน  Essential Spatial Data Science and 
Visualization 

หลักสูตรฯ ตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ชื่อวิชาให้ถกูต้อง
และตรงกัน 
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ดร.ภาสกร ประถมบุตร ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ข้อคิดเห็น 

1. ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยีเปลี่ยนรวดเร็ว นักศึกษาควรจะมีทักษะใน
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันมี certificate 
จ านวนมาก และเปิดให้เรียน online ฉะนั้นหลักสูตร
นี้น่าจะปรับให้มีหรือส่งเสริมให้นักเรียนหัดเรียนรู้
เทคโนโลยี ใหม่ๆ ทั้ งของมหาวิทยาลัยหรือกับ
เครือข่ายพันธมิตร เช่น 5G  Blockchain เป็นต้น 

- หลักสูตรเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะ และมีแผนในการ
จัดการเรียนการสอนที่แนะน าและส่งเสริมทักษะและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในรายวิชาปฏิบัติการรวมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจการเป็น startup ควรส่งเสริม
ให้มีทักษะของผู้ประกอบการมากกว่าที่มีอยู่เพียง 1 
หน่วยกิจในสาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ หากจะ
ส่งเสริมให้เกิด active learning อาจจะให้มีโครงการ 
startup ที่ รวมชั้นปี ใดๆ หรือแม้แต่สาขาอื่นเข้า
มาร่วม และมีที่ปรึกษาจากอุตสาหกรรมภายนอก (ที่
ฟินแลนด์ที่การน าโจทย์จริงมาให้ นักศึกษาจับกลุ่มท า
เป็น startup ขึ้นจริง) 

- หลักสูตรมีแผนการศึกษา ผู้ประกอบที่นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนในชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะครอบคลมุ
ประเด็นของการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
และกระบวนการในการส่งเสริมธุรกจิให้ประสบ
ความส าเร็จ รวมถึงมีการสอดแทรกประเด็นดังกล่าว
ในรายวิชาการจัดการนวัตกรรมในชั้นปีที่ 3 
นอกจากนี้หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันโครงการ startup ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานอืน่ๆ 
อย่างตอ่เนื่องทกุปี 

3. เพื่อให้เวลากับข้อ 1 และ 2 เสนอว่าให้ตัด เคมี ชีวะ 
ฟิสิกส์ ออกแล้วดึงวิชาจากปี 2-4 ลงมา ท าให้เวลาปี
สุดท้ายมีมากขึ้น คือนักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางส าหรับการประกอบอาชีพมากขึ้น (ตาม
ความคาดหวังหน้า 67) แต่ยังเห็นด้วยกับวิชาด้าน
คุณธรรม จริยะธรรม ควรคงไว้ 

- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตต้องมี
การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี 
และชีววิทยา อีกทั้งการเรียนวทิยาศาสตร์พื้นฐานเป็น
การปรับพื้นฐานของนักศึกษาเพื่อรองรับการท างาน
เชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้
หลักสูตรฯ บรรจุรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้วย 

4. ส าหรับรายวิชาบางตัวอาจจะต้องปรับให้เข้ากับ 
trend ของเทคโนโลยีและตลาด เช่นเนื้อหาด้าน web 
จะเปลี่ยนไปที่ mobile, social media  เนื้อหาด้าน 
database เน้นไปที่ big data, cloud storage, data 
lake เป็นต้น ผมแนบ slide ของอว.เรื่องnew skill 
ส า ห รั บ  digital industry ม า ใ ห้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณา (ตามแนบ) 

- หลักสูตรเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะ โดยจะมีการปรับ
เนื้อหาวิชาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามความต้องการของตลาด 
เช่น Mobile Application และการจัดการข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนอื่นที่ เป็นแผนการศึกษาทั้ง 3 แบบ ตรงนี้คง

เปลี่ยนแปลงยาก จึงไม่มีประเด็นเสนอแนะครับ 
- หลักสูตรออกแบบให้มีแผนการศึกษา 3 รูปแบบ

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาที่เหมาะ
กับความสนใจและงานที่ต้องการท าในอนาคต 
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ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
นายยศวรรธน ์ โอศรี บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. วัตถุประสงค์ 

การก าหนดวัตถุประสงค์อยากให้วาง Direction ของ
องค์กรว่ามองตัวเองไว้ตรงไหน แต่เสนอว่าอยากให้
ลองทบทวน SWOT ขององค์กร แล้วตั้งวัตถุประสงค์
ที่เป็นจุดแข็งและสร้างความแตกต่างจากหลักสูตร
อื่นๆ หากมองทางด้าน Business ตลาดและความ
แตกต่างเป็นสิ่งส าคัญของการท าธุรกิจในปัจจุบัน 
ดังนั้นหากหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่สร้างความ
แตกต่าง (Unique) และท้าทายก าหนดไว้ชัดเจนน่าจะ
ท าให้หลักสูตรทันสมัยและเป็นที่นิยมของนักเรียน
นักศึกษา เช่น บัณฑิตต้องเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ส าหรับการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน และจะท าให้ขั้นตอนการคิดกลยุทธ์ขององค์กรก็
จะง่ายและเป็นกลยุทธ์ที่แข็งแรง 

หลักสูตรฯ เห็นด้ วยกับข้อ เสนอแนะ โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ และออกแบบหลักสูตรโดยการวิเคราะห์
ความต้องการของตลาดแรงงาน และวิเคราะห์จุดแข็งของ
หลักสูตร ซึ่งก าหนดวัตุประสงค์และการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในการผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีหน้าจอของ
การใช้งานที่สวยงามและใช้งานง่าย 

2. เรื่องความร่วมมือ MOU 
อยากให้ก าหนดเป็น KPI เพื่อวัดผล เช่น ต้องมี
โครงการ ปีละ 2 – 3 โครงการ เพราะในส่วน MOU 
เองถือว่าทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมทั้ง 3 ฝ่าย คือ 1.
นักศึกษา 2.หลักสูตร และ3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึง
จ าเป็นและมีความส าคัญมาก 

หลักสูตรฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะและได้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มเกณฑ์การวัดผลการด าเนินการใน
ข้อที่ 7 

3. รายละเอียดวิชาและหลักสูตร 
เห็นด้วยกับแนวคิดที่ก าหนดรูปแบบการเรียนการ
สอนตามเวลาที่มี 3 รูปแบบ คือ 1. ไม่ใช่สหกิจ 2. สห
กิจ และ 3.ผู้ประกอบการ อยากให้ลองท าเป็นสาขา 
(วิ เคราะห์และก าหนดรายวิชาที่ เหมาะสมตาม
รูปแบบ) ตั้งแต่ปีที่ 2 แต่ต้องให้ข้อมูลกับนักศึกษา
เกี่ยวกับรายละเอียดวิชาที่เรียนหรือจุดแข็งจุดอ่อน
อย่างเข้าใจและครอบคลุม เพราะในการท างานจริง 
passion ต่ อ ง านที่ ท า ส า คั ญม าก  จ ะส่ ง ผลต่ อ 
productivity และ quality ดั งนั้ นหากหลักสูตร
สามารถท าให้บัณฑิตรู้จักตัวเองว่าชอบหรือถนัดอะไร
ได้ เร็ว แล้วสร้าง package สาขาให้นักศึกษาใน
หลักสูตรของ ICT ไว้เลือก จะท าให้ผู้เรียนสามารถรู้
และเข้าใจความต้องการของตัวเองได้รวดเร็วและดีพอ
ส าหรับการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางในอนาคต 
ส่วนรายวิชาที่แสดงในเล่มหลักสูตรก็มีความทันสมัย
น่าสนใจและครอบคลุมกับหลักสูตร 

หลักสูตรฯ เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะ และจะมีการให้
ข้อมูลแนะน าแผนการเรียนทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจ และสามารถเลือกเรียนตามแผนที่ตรงตามความ
ต้องการหรือความถนัด 

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอและมีการปรับปรุงโดย 
ปรับรายวิชาเป็นชุดวิชา และภายในชุดวิชามีการออกแบบ
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ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
ในสภาวะปัจจุบันตลาดแรงมีความต้องการบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถที่ตรงตามคุณสมบัติของงานนั้นๆ 
โดยที่ผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่าบัณฑิตต้อง
ตอบสนองได้ทันทีหรือลดต้นทุนในเรื่องการ OJT หรือ 
อบรม เกี่ยวกับงานให้มากที่สุด ซึ่งในประเด็นนี้ทุก
หลักสูตรก็พยายามปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ต่ สิ่ ง ที่
ผู้ประกอบการคาดหวังหรือสิ่งที่หลักสูตรต้องพยายาม
สร้างความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ คือ เรื่อง Soft 
skill จากการสังเกตภายในองค์กรของตัวเองใน
ปัจจุบัน และข้อมูลข่าวสารอื่น Soft skill ที่ส าคัญที่
หลักสูตรต้องหาวิธีการสร้างให้กับบัณฑิต คือ  
- Collaboration คือ การสร้างความร่วมมือที่ดี 

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
- Creating Value or Innovation การคิดริ เ ริ่ ม

หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
- Resilience or Flexibility การไม่ ย่ อท้ อและ

ยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

รุปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ นักศึกษาพัฒนา
ทักษะทั้ง hard skill และ soft skill เช่น การจัดการเรียน
การสอนด้วยการบูรณาการศาตร์ความรู้ และใช้ project-
based หรือ team-based learning เป็นกระบวนการใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้  ที่ฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกัน การสื่อสาร 
ความคิดริเริ่ม และความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัว 
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ภาคผนวก ญ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรุงใหม ่
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรัญชา 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และมีทักษะในการจัดการและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์และการโปรแกรม  ข้อมูลและสารสนเทศ และ
พื้นฐานทางทัศนศิลป์ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
เชิงบูรณาการที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ให้ทันต่อเหตุการณ์กับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อออกไป
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด
ถึงมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมได้ด้วย 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งผลกระทบของการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างมีระบบ   

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่ งสามารถสื่อสารได้ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตนคติต่อ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
อีกทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสามารถใช้ความรู้พื้นฐาน ในการพัฒนา
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีรวมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ปรัญชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะใน
การจัดการและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีทักษะการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การ
น า เสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานทาง
ทัศนศิลป์ เพื่อการพัฒนางานประยุกต์ อีกทั้งมีความคิด
ริ เริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบูรณาการที่จะพัฒนาความรู้  
ความสามารถ  และทั กษะให้ทั นต่ อ เหตุ การณ์ กั บ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อออกไปประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. บัณฑิตสามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันตามมาตรฐาน
สมรรถนะที่ก าหนด 

2. บัณฑิตสามารถออกแบบแอปพลิเคชันตามมาตรฐาน
สมรรถนะที่ก าหนดเพื่อสร้างประสบการณท์ี่ดขีอง
ผู้ใช้งานแอปพลเิคชันและระบบ  (User Interface 
and User Experience)  

3. บัณฑิตสามารถจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ 

4. บัณฑิตสามารถพัฒนานวัตกรรมระดับงานประยุกตท์ี่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการพัฒนางาน
แอปพลิเคชัน 

5. บัณฑิตแสดงออกถงึทกัษะในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

6. บัณฑิตสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ของกลุ่มตามเป้าหมายที่ก าหนด 

7. บัณฑิตแสดงออกถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

8. บัณฑิตสามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตเ์ลือกประกอบอาชีพเฉพาะทางตามความ
สนใจ 
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ภาคผนวก ฎ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564 
โครงสร้างหลักสูตรอาศัยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM โดยมี
องค์ประกอบและหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

หลักสูตร 
หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) วิชาแกนและพื้นฐาน 
    2) วิชาเฉพะด้าน 
        - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
        - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์
        - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร ์
        - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
        - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
    3) วิชาเลือก 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 
84 
9 
45 
9 
18 
12 
6 
- 
- 
6 

30 
93 
25 
50 
11 
18 
12 
9 
- 

18 
6 

30 
91 
25 
48 
9 
18 
12 
9 
- 

18 
6 

รวม 120 129 127 
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ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต จ า น ว น ห น่ ว ย กิ ต ร ว ม ต ล อ ด

หลักสูตร 
127 หน่วย

กิต 
โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 

 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

4 หน่วยกิต 
 

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่
สันติ 

5 หน่วยกิต 
 

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
  สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการ

รู้ดิจทิัล 
4 หน่วยกิต 

 
  สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคิดเชิง

ตรรกะและตัวเลข 
4 หน่วยกิต 

 
  สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
  สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
  รายวิชาเลือกในหมวดสาระ 6 หน่วยกิต 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 93 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต 
1) วิชาแกนและพื้นฐาน 25 หน่วยกิต 1) วิชาแกนและพื้นฐาน 25 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะด้าน 50 หน่วยกิต 2) วิชาเฉพาะด้าน 48 หนว่ยกติ 
3) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 3) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ความหมายและการจัดกลุ่มวชิา  ความหมายและการจัดกลุ่มวิชา  
0  กลุ่มวิชาแกนและพื้นฐาน  0  กลุ่มวิชาแกนและพื้นฐาน  
1  กลุ่มวิชาประเด็นด้านองคก์ารและระบบ
สารสนเทศ 

 1  กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและ
ระบบสารสนเทศ 

 

2  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  2  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  
3  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิ ธีการทาง
ซอฟต์แวร์ 

 3  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์ 

 

4  กลุ่มวิชาโครงสร้างและพื้นฐานของระบบ  4  กลุ่มวิชาโครงสร้างและพื้นฐานของ
ระบบ 

 

5  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  5  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร  6  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร  
7  วิชาเลือกกลุม่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
    ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์

 7  วิชาเลือกกลุม่เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
    ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์

 

8  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการ 
    บริหารจัดการ 

 8  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการ  
    บริหารจัดการ 
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9  วิชาเลือกกลุม่วิชาส าหรับ 
    ผู้ประกอบการ 

 9  วิชาเลือกกลุ่มวิชาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ออาชีพเฉพาะทาง 

 

9  วิชาเลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 
    ภาคสนาม 

 9  วิชาเลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

 

9  กรณีศึกษาและหัวข้อพิเศษทาง 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 9  กรณีศึกษาและหัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

รายวิชา  รายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

12 หน่วยกิต 
 

สา ร ะที่  1 ศ าสต ร์ พ ร ะ ร าช าและ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 

4 หน่วยกิต 
 

- วิชาบังคับ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จาก
วิชาต่อไปนี้ 

 001-102 ศาสตร์พระราชากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2((2)-0-4) 

001-101  อาเซียนศึกษา 3(2-2-5) 388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์  
001-131  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
874-194  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่
สันติ 

5 หนว่ยกติ 
 

895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(2-2-5) 895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 950-102 ชีวติที่ดี   3((3)-0-6) 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หนว่ยกติ 
8 9 5 - xxx  วิ ช า กี ฬ า  พ ล ศึ ก ษ า  ห รื อ
นันทนาการ 

1(x-y-z) 001-103 ไอเดยีสู่ความเป็น
ผู้ประกอบการ 

1((1)-0-2) 

- วิชาเลือก เลือกเรียน 4 หน่วยกิต จากวิชา
ต่อไปนี้ 

 สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการ
รู้ดิจิทัล 

3 หนว่ยกติ 

895-101  พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 2(2-0-4) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิง

ตรรกะและตัวเลข 
4 หนว่ยกติ 

895-303  เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือ
นันทนาการ 

1(x-y-z) 322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 

2) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หนว่ยกติ 

- วิชาบังคับ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จาก
วิชาต่อไปนี้ 

 890-002 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

2((2)-0-4) 

315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

3(3-0-6) 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
 

2((2)-0-4) 

315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม 

3(3-0-6) 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
 

2((2)-0-4) 

- วิชาเลือก เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากวิชา
ต่อไปนี้ 

 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 

2((2)-0-4) 

190-404  ธรรมชาติบ าบัด 2(2-0-4) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หนว่ยกติ 
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เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 

322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป 2(2-0-4) 895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชีวิตประจ าวัน 

2(2-0-4) 895-021 ร้อง เล่น เต้นร า 
 

1((1)-0-2) 

336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2) 
340-235  วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 2(2-0-4) 895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2) 
342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2) 
347-201  สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
- วิชาบังคับ  895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

3(2-2-5) 895-030 ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 

890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

3(3-0-6) 895-031 เทนนิส 1((1)-0-2) 

- วิชาเลือก เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากวิชา
ต่อไปนี้ 

 895-032 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 

890-211  เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 895-033 กรีฑา 1((1)-0-2) 
890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและพูด 3(2-2-5) 895-034 ลีลาศ 1((1)-0-2) 
890-221  การปรับปรุงการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 895-035 เปตอง 1((1)-0-2) 

890-222  การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 895-036 ค่ายพักแรม 1((1)-0-2) 

890-223  การอ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 

890-224  การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6) 895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตจริง 

3(3-0-6) 895-039 การออกก าลงักายเพื่อ
สุขภาพ 

1((1)-0-2) 

890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
890-231  การส่ือสารภาษาอังกฤษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3(3-0-6) 472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* 
 

1((1)-0-2) 

890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 1((1)-0-2) 
890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 142-234 โลกสวย* 1((1)-0-2) 
890-251  การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 3(3-0-6) 142-135 พับเพียบเรียบร้อย* 1((1)-0-2) 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

3(3-0-6) 142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว* 
 

1((1)-0-2) 

890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 3(3-0-6) 142-137 ใครๆ ก็วาดได้* 1((1)-0-2) 
890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

3(3-0-6) 142-138 มนต์รักเสียงดนตรี* 1((1)-0-2) 

890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3(3-0-6) 142-139 ท่องโลกศิลปะ* 1((1)-0-2) 
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895-125  การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า* 1((1)-0-2) 
  หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 
1((1)-0-2) 

  รายวิชาเลือกในหมวดสาระ เลอืกเรียน 
6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม
สาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือก
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนใน
คณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามที่หลกัสูตร
ก าหนด ทั้งนี้ตอ้งตรงตามปรัชญาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป ภาษา
และการสื่อสาร อย่างน้อย 2 หน่วยกิต 
และหมวดเลือก 0-4 หนว่ยกติ 

6 หนว่ยกติ 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต 
1) วิชาแกนและพื้นฐาน 25 หน่วยกิต 1) วิชาแกนและพื้นฐาน 25 หน่วยกิต 
308-101  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2(1-2-3) 
 

308-101  พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2((1)-2-3) 
 

308-301  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 2(2-0-4) 308-301  ระเบียบวิธีวิจยัเบื้องต้น 2((2)-0-4) 
322-101  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) คงเดิม  
322-102  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 308-102  คณิตศาสตร์ส าหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3((3)-0-6) 

 
324-101  เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) คงเดิม  
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) คงเดิม  
330-101  หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) คงเดิม  
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) คงเดิม  
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) คงเดิม  
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0) คงเดิม  
347-201  สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 347-201  สถิติพื้นฐาน 3((2)-2-5) 
2) วชิาเฉพาะด้าน 50 หน่วยกิต 2) วิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ 

11 หน่วยกิต 
 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ 

9 หน่วยกิต 
 

308-311  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 308-311  การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 

3((2)-2-5) 

308-312  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(2-2-5) ย้ายไปเป็นวิชาเลือก และปรับรหัสวิชา
เป็น 308-383 

 

308-412  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองคก์ร 

2(2-0-4) 
 

308-312  การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร 

3((3)-0-6) 

308-411  การจัดการนวัตกรรม 3(2-2-5) 308-313  การจัดการนวัตกรรม 3((2)-2-5) 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ 18 หน่วยกิต - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต 
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308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 2(1-2-3) 308-121  ทัศนศิลป์และการออกแบบ 

1 
2((1)-2-3) 

308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 2(1-2-3) 308-221  ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
2 

2((1)-2-3) 

308-222  ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1(0-3-0) 
 

308-222  ปฏิบัติการรวมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1(0-2-1) 
 

308-321   ระบบการจดัการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 308-321   ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3((2)-2-5) 
308-322   โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 1 

2(0-6-0) 
 

คงเดิม 
 

 

308-323   สัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1(1-0-2) 
 

308-323   สัมมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1((1)-0-2) 
 

308-324   หลกัปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์
กับคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
 

308-324 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิง
ปฏิสัมพันธ์ 

3((2)-2-5) 

308-421   การประยุกตเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 

1(0-2-1) 
 

คงเดิม 
 

 

308-422   โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2 

2(0-6-0) 
 

308-325   โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2 

3(0-9-0) 
 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร ์

12 หน่วยกิต 
 

308-231   การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและ
การประยุกต์ 

3(2-2-5) 
 

308-131   ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการ
เขียนโปรแกรม 

3((2)-2-5) 

308-232  การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 308-232   การพัฒนาฟอนท์เอน็แอป
พลิเคชัน 

3((2)-2-5) 

308-233   ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 308-231   การโปรแกรมเชิงค านวณ
และข้อมูลโครงสร้าง 

3((2)-2-5) 

308-331   การโปรแกรมเชิงวัตถุและการ
ประยุกต ์

3(2-2-5) 308-331   การโปรแกรมเชิงวัตถุและ
การประยุกต์ 

3((2)-2-5) 

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต 
308-241   โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
และสถาปัตยกรรม 

3(2-2-5) 308-241   โครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

3((2)-2-5) 

308-242   ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 308-242   ระบบปฏิบัติการ 3((2)-2-5) 
308-341   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 308-243 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
3) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 3) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
308-351  การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 308-351  การจัดเก็บและค้นคืน

สารสนเทศ 
3((2)-2-5) 

308-352  การท าเหมืองข้อมูลและทัศ
นภาพ 

3(2-2-5) 308-352  การท าเหมืองข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 

3((2)-2-5) 

308-353  การประยุกต์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อ
ประสม 

3(2-2-5) 308-353  การประยุกต์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการ
ผลิตสื่อประสม 

3((2)-2-5) 
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308-354  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) ปรับเป็นรายวิชา 308-102  
308-355  เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 308-354 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 3((2)-2-5) 
308-356  ระบบสื่อประสม 3(2-2-5) 308-356  ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ 
3((2)-2-5) 

308-451  การจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 308-451  การจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 

3((2)-2-5) 

308-452  การสร้างภาพเคลื่อนไหวและ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 308-452  การสร้างภาพเคลื่อนไหว
และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 

3((2)-2-5) 

308-453  คอมพิวเตอร์กราฟิกและทัศนค
อมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 308-453 การเรียนรู้ของเครื่อง 
 

3((2)-2-5) 

308-454  ชีวสารสนเทศเชงิค านวณ 3(2-2-5) 308-454   หลกัชีวสารสนเทศเบื้องต้น
ส าหรับนักวทิยาการข้อมูล 

3((2)-2-5) 

308-455  เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
และการประยุกต์ 

3(2-2-5) 3 0 8 - 4 5 5   เ ท ค โ น โ ล ยี เ ว็ บ เ ชิ ง
ความหมายและการประยุกต์ 

3((2)-2-5) 

308-456  ปัญญาประดิษฐ ์ 3(2-2-5) 308-456  ปัญญาประดิษฐ์ 3((2)-2-5) 
308-457  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 308-457 การเรียนรู้เชิงลึกขั้นต้น 3((2)-2-5) 
  308-458 หลกัวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่

และการน าเสนอข้อมูลเชงิทัศน ์
3((2)-2-5) 

  308-459   การประมวล
ภาษาธรรมชาติ 

3((2)-2-5) 

- กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร  - กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร  
308-361  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางไกล 

3(2-2-5) 
 

308-361  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางไกล 

3((2)-2-5) 

308-362  เครือข่ายโทรคมนาคม 3(2-2-5) 308-362  เครือข่ายโทรคมนาคม 3((2)-2-5) 
308-363  อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งและการ
ประยุกต ์

3(2-2-5) ปรับเป็นชุดวิชา  

308-364  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต ์

3(2-2-5) 308-363   เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตและ
การประยุกต์ 

3((2)-2-5) 

308-461  การประมวลผลแบบกระจาย
และแบบขนาน 

3(2-2-5) 308-461  การประมวลผลแบบ
กระจายและแบบขนาน 

3((2)-2-5) 

308-462  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
และการประยุกต์ 

3(2-2-5) ปรับเป็นชุดวิชา  

308-463  การประมวลผลแบบผสมและ
การประยุกต์ 

3(2-2-5) 308-462  การประมวลผลแบบผสม
และการประยุกต์ 

3((2)-2-5) 

308-464  การประมวลผลแบบไร้สายและ
แบบเคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 308-463  การประมวลผลแบบไร้สาย
และแบบเคลื่อนที ่

3((2)-2-5) 

308-465  การประมวลผลสัญญาณดิติตอล 3(2-2-5) 308-464  การประมวลผลสัญญาณดิติ
ตอล 

3((2)-2-5) 

308-466  เทคโนโลยีบริการผ่านเว็บและ
การประยุกต์ 

3(2-2-5) 308-465  เทคโนโลยีบริการผ่านเว็บ
และการประยุกต์ 

3((2)-2-5) 
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- กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร ์

 - กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ 

 

308-371  การโปรแกรมเชิงตรรกะและการ
ประยุกต ์

3(2-2-5) 308-371  การโปรแกรมเชิงตรรกะและ
การประยุกต์ 

3((2)-2-5) 

308-372  การโปรแกรมเชิงทัศน์และการ
ประยุกต ์

3(2-2-5) 308-372  การโปรแกรมเชิงทัศน์และ
การประยุกต์ 

3((2)-2-5) 

308-373  การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและ
การประยุกต์ 

3(2-2-5) 308-373  การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง
และการประยุกต์ 

3((2)-2-5) 

308-374  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 308 -374   การพัฒนา โปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3((2)-2-5) 

308-375  การโปรแกรมสคริปต์และการ
ประยุกต ์

3(2-2-5) 308-375  การโปรแกรมสคริปต์และ
การประยุกต์ 

3((2)-2-5) 

308-376  แอปพลิเคชันบนอุปกรณพ์กพา
แบบข้ามแพลตฟอร์มและการประยุกต์ 

3(2-2-5) ปรับเป็นชุดวิชา  

308-377  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 308-376  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3((2)-2-5) 
308-471  การจัดการคุณภาพบริการ
ซอฟต์แวร ์

3(2-2-5) 308-471  การจัดการคุณภาพบริการ
ซอฟต์แวร์ 

3((2)-2-5) 

308-472  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 308-472  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์ 3((2)-2-5) 
308-473  การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 308-473  การทดสอบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
308-474  การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 308-474  การประมวลผลภาพ 3((2)-2-5) 
308-475  การออกแบบซอฟตแ์วร ์ 3(2-2-5) 308-475  การออกแบบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
308-476  เทคโนโลยีหุ่นยนต ์ 3(2-2-5) 308-476  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 3((2)-2-5) 
308-477  ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
เชื่อมต่อ 

3(2-2-5) 308-477  ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
เชื่อมต่อ 

3((2)-2-5) 

308-478  ระบบเวลาจริงและสมองกลฝัง
ตัว 

3(2-2-5) 308-478   การประยุกตใ์ช้ชีวสารเทศ 
 

3((2)-2-5) 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ  - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ  
308-381  ระบบจัดการความรู้ 3(2-2-5) 308-381  ระบบจัดการความรู้ 3((2)-2-5) 
308-383  ระบบการวางแผนทรัพยากรใน
องค์กร 

3(2-2-5) ปรับเป็นชุดวิชา  

308-384  ระบบสนับสนุนการจัดการและ
การตดัสินใจ 

3(2-2-5) 308-382 ระบบสนับสนุนการจัดการ
และการตัดสินใจ 

3((2)-2-5) 

  308-383 ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี 

3((2)-2-5) 

308-481  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
และการประยุกต์ 

3(2-2-5) ปรับเป็นชุดวิชา  

308-482  จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2(2-0-4) 
 

308-481  จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2(2-0-4) 
 

308-483  เทคโนโลยีธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 308-482  เทคโนโลยีธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3((2)-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
308-484  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการการพาณิชย์ 

3(2-2-5) 308-483  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจดัการการพาณิชย์ 

3((2)-2-5) 

308-485  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษา 

3(2-2-5) 308-484  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจดัการการศึกษา 

3((2)-2-5) 

308-486  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการออกแบบทางอตุสาหกรรม 

3(2-2-5) 308-485  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม 

3((2)-2-5) 

  308-486  ธรุกจิอัจฉริยะ 3((2)-2-5) 
- กลุ่มวิชาส าหรบัผู้ประกอบการ    
308-491  การจัดการส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2(2-0-4) ปรับเป็นชุดวิชา  

308-492  การจัดการห่วงโซ่อปุทาน 2(2-0-4) ปรับเป็นชุดวิชา  
308-493  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
สมัยใหม ่

2(2-0-4) ปรับเป็นชุดวิชา  

308-494  โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 1(0-2-1) ปรับเป็นชุดวิชา  
308-495  การจัดการเชิงกลยทุธ์และการ
ควบคุมธุรกิจ 

2(2-0-4) ปรับเป็นชุดวิชา  

  - กลุ่มชุดวิชาทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ออาชีพเฉพาะทาง 

 

  308-490  ชุดวชิาเส้นทางสู่
ผู้ประกอบการ 

6((2)-8-8) 

  308-491  ชุดวชิาการประกอบธุรกจิให้
ปัง 

6((2)-8-8) 

  308-492  ชุดวชิาการวเิคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่บนคลาวด์เพื่อองค์กรและ
อุตสาหกรรม 

6((2)-8-8) 

  308-493  ชุดวชิาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์พกพาแบบข้ามแพลตฟอร์ม
และการประยุกต์ 

6((2)-8-8) 

  308-494  ชุดวชิาผู้เชี่ยวชาญดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6((2)-8-8) 

  308-495  ชุดวชิาเตรียมพร้อมสู่
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

6((2)-8-8) 

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
308-496  การฝึกงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2(0-6-0) คงเดิม  

308-497  สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 308-497  สหกจิศึกษา 6(0-40-0) 
- กลุ่มวิชากรณีศึกษาและหัวข้อพิเศษทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 - กลุ่มวิชากรณีศึกษาและหัวข้อพิเศษ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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308-498  กรณศีึกษาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3(1-4-4) 308-498  กรณศีึกษาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3((1)-4-4) 

308-499  หัวข้อพิ เศษทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3(1-4-4) 308-499  หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3((1)-4-4) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฏ เอกสารเปรียบเทียบรายวชิาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ รายวิชาในหลกัสูตร 

1 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ITF: หัวข้อหลกัในสาขาวิชาเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
ITF: ความเป็นมาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ITF: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ITF: การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่างๆ 

308-101 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-421 การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่องาน
อาชีพ 

2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

HCI: ปัจจัยทางด้านมนุษย์ 
HCI: มุมของเอชซีไอเมื่อประยุกต์ใน
ด้านต่างๆ 
HCI: การประเมินโดยให้มนุษย์เป็น 
ศูนย์กลาง 
HCI: การพัฒนาส่วนที่ติดต่อกับ
ผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพ 
HCI: การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 
HCI: เทคโนโลยีใหม่ๆ 
HCI: การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยให้
มนุษย์เป็นศูนย์กลาง 

308-311 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
308-232 การพัฒนา
ฟอนท์เอ็นแอปพลเิคชัน 
308-324 การออกแบบ
ซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ์ 
308-373 การโปรแกรม
บนเว็บขั้นสูงและการ
ประยุกต์ 
 

3 ความมั่นคงและการประกัน
สารสนเทศ 

IAS: หลักการของความมั่นคงและการ 
ประกันภัยสารสนเทศ 
IAS: กลไกในการรักษาความมั่นคง 
IAS: ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
จริง 
IAS: นโยบาย 
IAS: การโจมต ี
IAS: ความมั่นคงด้านต่างๆ 
IAS: การสืบคน้ร่องรอย 
IAS: สถานะของสารสนเทศ 
IAS: บริการด้านความมั่นคง 
IAS: แบบจ าลองการวิเคราะห์การ
คุกคาม 
IAS: จุดอ่อน 

308-101 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-243 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
308-312 การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร 
308-351 การจัดเก็บและ
ค้นคืนสารสนเทศ 
308-451 การจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

4 การจัดการสารสนเทศ IM: พื้นฐานและแนวคิดการจัดการ
สารสนเทศ 
IM: ภาษาในการสอบถามฐานข้อมูล 

308-101 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ รายวิชาในหลกัสูตร 
IM: สถาปัตยกรรมในการจัดระเบียบ
ข้อมูล 
IM: แบบจ าลองข้อมูล 
IM: การจัดการสภาพแวดล้อมของ
ฐานข้อมูล 
IM: ฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

308-232 การพัฒนา
ฟอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 
308-311 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
308-312 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร 
308-354 เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลขั้นสูง 
308-373 การโปรแกรม
บนเว็บขั้นสูงและการ
ประยุกต์ 

5 การบูรณาการการเขียน
โปรแกรมและเทคโนโลย ี

IPT: การเช่ือมต่อระหว่างระบบ 
IPT: แผนที่ข้อมูลและการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูล 
IPT: การเขียนโปรแกรมแบบมุ่งเน้น
การท างานร่วมกัน 
IPT: เทคนิคการเขียนสคริปต์ 
IPT: แนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงของซอฟต์แวร ์
IPT: ประเด็นอื่นๆ 
IPT: ภาพรวมของภาษาที่ใช้เขียน 
โปรแกรม 

308-232 การพัฒนา
ฟอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 
308-241 โครงสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 
308-242 
ระบบปฏิบัติการ 
308-373 การโปรแกรม
บนเว็บขั้นสูงและการ
ประยุกต ์
308-375 การโปรแกรม
สคริปต์และการประยุกต์ 

6 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

MS: ตรรกะพ้ืนฐาน 
MS: ความน่าจะเป็นเชิงวิยุต 
MS: ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ และเซต 
MS: ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ 
MS: การประยุกต์คณิตศาสตร์กับงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MS: ตัวแปรสุม่และฟังก์ชัน 
MS: ความน่าจะเป็นและการแจกแจง
ความน่าจะเป็น 
MS: การทดสอบสมมติฐาน 
MS: การเลือกตัวอย่างและสถิติเชิง
พรรณนา 
MS: การถดถอยเชิงเส้น 
MS: การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์

308-102 คณติศาสตร์
ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
322-101 แคลคูลัส 1 
347-201 สถิตพิื้นฐาน 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ รายวิชาในหลกัสูตร 
MS: การประยุกต์สถิติกับงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 เครือข่าย NET: พื้นฐานของระบบเครือข่าย 
NET: เร้าติงและสวิทช์ช่ิง 
NET: เครือข่ายระดับกายภาพ 
NET: ความมั่นคงของเครือข่าย 
NET: การบริหารเครือข่าย 
NET: การประยุกต์งานในด้านต่างๆ 

308-243 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
308-361 ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการสื่อสาร
ทางไกล 
308-362 เครือข่าย
โทรคมนาคม 
308-363 เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ 
308-451 การจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม PF: พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล 
PF: องค์ประกอบโปรแกรม 
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
PF: ขั้นตอนวิธีกับการแก้ปัญหา 
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ 

308-101 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-131 ขั้นตอนวิธีและ
พื้นฐานการเขียน
โปรแกรม 
308-231 การโปรแกรม
เชิงค านวณและข้อมูล
โครงสร้าง 
308-232 การพัฒนา
ฟอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 
308-331 การโปรแกรม
เชิงวัตถุและการประยุกต์ 
308-371 การโปรแกรม
เชิงตรรกะและการ
ประยุกต์ 
308-372 การโปรแกรม
เชิงทัศน์และการประยุกต์ 
308-373 การโปรแกรม
บนเว็บขั้นสูงและการ
ประยุกต์ 
308-374 การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ รายวิชาในหลกัสูตร 
9 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี PT: ระบบปฏิบัติการ 

PT: โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
PT: โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ 

308-101 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-241 โครงสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 
308-242 
ระบบปฏิบัติการ 

10 การบ ารุงรักษาและการบริหาร
ระบบ 

SAM: ระบบปฏิบัติการ 
SAM: โปรแกรมประยุกต์ 
SAM: กิจกรรมการบริหารจัดการ
ระบบ 
SAM: การบรหิารจัดการระบบในด้าน 
ต่างๆ 

308-101 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-242 
ระบบปฏิบัติการ 
308-232 การพัฒนา
ฟอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน 
308-312 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร 
308-353 การประยุกต์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่อการ
ผลิตสื่อประสม 
308-356 ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
308-373 การโปรแกรม
บนเว็บขั้นสูงและการ
ประยุกต์ 
308-382 ระบบสนับสนุน
การจัดการและการ
ตัดสินใจ 
308-383 ระบบ
สารสนเทศทางการบัญช ี
308-483 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ
การพาณิชย์ 
308-484 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ รายวิชาในหลกัสูตร 
สื่อสารเพื่อการจัดการ
การศึกษา 
308-485 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการออกแบบ
ทางอุตสาหกรรม 

11 สถาปัตยกรรมและการบูรณา
การระบบ 

SIA: การวิเคราะห์ความต้องการ 
SIA: การจัดหาและแหล่งที่มา 
SIA: การบูรณาการระบบและการ
น าไปใช้งาน 
SIA: การบริหารโครงการ 
SIA: การทดสอบ และการประกัน
คุณภาพ 
SIA: บริบทขององค์กร 
SIA: สถาปัตยกรรมของระบบ 

308-241 โครงสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 
308-311 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
308-312 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร 
308-376 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
308-471 การจัดการ
คุณภาพบริการซอฟต์แวร์ 
308-473 การทดสอบ
ซอฟต์แวร ์
308-475 การออกแบบ
ซอฟต์แวร ์

12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ SPI: บริบทของคอมพิวเตอร์ในสังคม 
SPI: ทรัพย์สินทางปัญญา 
SPI: ประเด็นทางกฎหมาย 
SPI: บริบทในองค์กร 
SPI: ประเด็นในเชิงวิชาชีพและ
จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
SPI: ความเป็นมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
SPI: สิทธิส่วนบุคคล สิทธิพลเมือง 

308-101 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-323 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
308-421 การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่องาน
อาชีพ 
308-481 จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ รายวิชาในหลกัสูตร 
308-496 การฝึกงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-497 สหกิจศึกษา 

13 ระบบเว็บและเทคโนโลย ี WST: เทคโนโลยีเว็บ 
WST: สถาปัตยกรรมของสารสนเทศ 
WST: สื่อดิจิทลั 
WST: การพัฒนาเว็บ 
WST: จุดอ่อนของระบบเว็บ 

308-232 การพัฒนา
ฟอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน  
308-355 ระบบสื่อ
ประสม 
308-373 การโปรแกรม
บนเว็บขั้นสูงและการ
ประยุกต์ 
308-374 การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
308-375 การโปรแกรม
สคริปต์และการประยุกต์ 

14 กราฟิกและการประมวลผลภาพ GVC: เทคนิคพื้นฐาน 
GVC: ระบบกราฟิก 

308-121 ทัศนศิลป์และ
การออกแบบ 1 
308-221 ทัศนศิลป์และ
การออกแบบ 2 
308-353 การประยุกต์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่อการ
ผลิตสื่อประสม 
308-474 การประมวลผล
ภาพ 

15 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ SE: การออกแบบซอฟต์แวร์ 
SE: การใช้ APIs 
SE: เครื่องมือและสภาพแวดล้อม 
SE: กระบวนการซอฟต์แวร์ 
SE: ข้อก าหนดความต้องการ 
SE: การตรวจสอบซอฟต์แวร์ 
SE: วิวัฒนาการของซอฟต์แวร ์
SE: การจัดการโครงการทางด้าน
ซอฟต์แวร ์

308-101 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-311 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
308-373 การโปรแกรม
บนเว็บขั้นสูงและการ
ประยุกต์ 
308-376 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
308-471 การจัดการ
คุณภาพบริการซอฟต์แวร์ 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ รายวิชาในหลกัสูตร 
308-473 การทดสอบ
ซอฟต์แวร ์
308-475 การออกแบบ
ซอฟต์แวร ์
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ภาคผนวก ฐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วา่ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรแีละการศึกษาตลอดชีวิต  
 
 

 
 
 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_________________ 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี ้

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ  ๒  ข้ อบั งคับนี้ ให้ ใช้บั งคับกับนั กศึกษาและผู้ เ รี ยนซึ่ ง เข้ าศึ กษาในมหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์ ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบงัคับน้ี 
                   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “คณะ” หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
                   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรยีนการสอนทีน่ักศึกษาสังกัดอยู ่
                    “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตที่นักศึกษาและผู้เรยีน เรียนสะสมเพื่อ ให้ครบ
ตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
               “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียน
ที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลัง
หน่วยกิต 
                   “สถาบนัอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 

                   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอื่นที่
เทียบเท่า ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ในระหว่างการ
รับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร                 
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                   “ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด             

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 

หมวด  ๑ 
การรับบุคคลเข้าศึกษา 

 
ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี ้

                              (๑)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซึ่งด าเนินการโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
                              (๒)  การรับตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
                              (๓)  การรับตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันหรือรัฐบาล 
                              (๔)  วิธีอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้เข้าศกึษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 (ก)  นักศึกษา 
                       (๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอื่นทีเ่ทียบเท่า  
                               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕ 

 (ข)  ผู้เรียน 
                      (๑)  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่มีความสนใจ
และสามารถทีจ่ะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทัว่ไปที่ลงทะเบียนเรียนใน
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

               (๒)  ผ่านการรบัเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖ 
ข้อ ๘  ผู้มีสิทธขิึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด

และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ ิ 
         ผู้เรียนให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษา ดังนี้  
                       (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
                       (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยดืหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
                       (๓)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ  
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                       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
หลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรอืหลักสูตรใดมหีน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวยการศึกษา
ในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน 
  ข้อ ๑๑  มหาวทิยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี ้ 

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา ออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจ านวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกต ิ

(๒)  ระบบหนว่ยการศึกษา คือ ระบบที่แบง่ช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจ านวนช่ัวโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
  (๓)  ระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  ข้อ ๑๒  ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
                         (๑)  ภาคทฤษฎี ใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรูรู้ปแบบอื่น 
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า
สิบห้าช่ัวโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

 

(๒)  ภาคปฏิบัติ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จรงิ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมระหว่างสามสิบ
ถึงสี่สิบห้าช่ัวโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   โดยมีจ านวน
ชั่วโมงรวมระหว่างสี่สิบห้าถึงเก้าสิบชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๔)  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์และไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
   (๕)  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ ๑๓  คณะที่รับผิดชอบรายวิชาอาจก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และก าหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสองวัน
แรกของภาคฤดูร้อน  
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(๒)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าไดแ้ม้พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน และ
ต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓)  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ลาพกัมหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศกึษาผู้นั้นออก
จากทะเบียนนักศึกษาก็ได ้

(๔)  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมรายวิชาภายหลังพ้นก าหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานั้นก่อน 

          ข้อ ๑๖  การถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี ้
(๑)  การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 

(๒)  การถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดย
จะได้สัญลักษณ์ W 

(๓)  การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อยหนึ่งรายวิชา หากถอนรายวิชาทั้งหมด ต้องย่ืนค าร้องขอลาพักการศึกษา  

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิมรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และขอ้ ๑๖(๒) จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 

ข้อ ๑๘  ค่าธรรมเนียมการศกึษาที่ต้องช าระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๒๐  การยา้ยคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือการย้ายประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะเดียวกัน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่ 
ขอย้ายเข้าศึกษา หรือคณะทีน่ักศึกษาสังกัด 

 การก าหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพนิิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 
      ข้อ ๒๑  มหาวทิยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา
และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทัง้นี้ไม่นับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพ้ัก 
             การก าหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา 
            ข้อ ๒๒  นักศกึษาที่ได้รับอนุมัตใิห้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับการรับโอน
หรือเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  การรบัโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ด าเนินการดังนี ้
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             (๑)  นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์
แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค
การศึกษาน้ัน ๆ 
   (๒)  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 
คณะ 
   (๓)  นักศึกษาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสญัลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ไม่
มีสิทธิลงทะเบยีนเรียนรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าจะถือว่าเป็นโมฆะ 
            ข้อ ๒๔  การรบัโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้ง โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
                   (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
                   (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธ์การเรยีนรู้อยู่ในระดับ
เดียวกัน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

(๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒) 

(๔)  ให้มีการรบัโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่     

          ข้อ ๒๕  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรบัผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดงันี ้
(๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สญัลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ

หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(๒)  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ รายวิชานั้น

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S  

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ที่ย้ายสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั ดังนี ้
                   (๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ใหน้ับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 

(๒)  คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฏชื่อ
รายวิชาที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต   

        ข้อ ๒๗  การเทียบโอนความรู้และการใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ด าเนินการ ดังนี ้
                    (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
สอน 
                    (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก 
                    (๓)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
                    (๔)  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
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                     (๕)  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้
ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเรจ็การศึกษา 

ข้อ ๒๘  การบนัทกึผลการเรยีนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
                    (๑)  หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from standardized 
test) 
                    (๒)  หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทกึ CE (credits 
from exam) 
                    (๓)  หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ให้
บันทึก CT (credits from training) 
                    (๔)  หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from 
portfolio) 

 ข้อ ๒๙  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย
มหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
             การรบัรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การเทยีบโอนรายวิชา และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๐  การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาทีส่องให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  นักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดม-ศกึษา
อื่น อาจขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลกัสูตรอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบด ี
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รายวิชาทีไ่ด้รับ
การรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหนว่ยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม
และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                    (๒)  นักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกนั สามารถเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรปรญิญาตรีที่สองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ 

ข้อ ๓๑  การศกึษาสองปริญญาพร้อมกันให้ด าเนินการ ดงันี ้
             (๑)  นักศึกษาอาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ใหผู้้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผูส้ าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 
 

             (๒)  นักศึกษาสามารถศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะ หลักสูตร  

                     รายละเอียดของการศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้เปน็ไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด ๓ 
การวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๓๒  การวัดและประเมินผลให้ด าเนินการดังนี้ 
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             (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาและผู้เรียนได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะมอบหมายให้
รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกจิกรรม การสอบ หรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดในแต่ละรายวิชา  
             (๒)  นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ารับการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียนตาม
แผนการสอนทีอ่าจารย์ผู้สอนก าหนด 
  ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแตล่ะรายวิชา ดังนี้ 
                   (ก)  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับมี
ความหมายและค่าระดับคะแนน ดังนี ้
                                           ระดับคะแนน      ความหมาย           ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

         A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
         B+ ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
         B  ดี (Good)   ๓.๐ 
         C+ พอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
         C  ปานกลาง (Fair)   ๒.๐ 
         D+ อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
         D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
         E  ตก (Fail)   ๐.๐ 

                   (ข)  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
                         (๑)  รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจ านวนหน่วย
กิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสญัลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นด ี
                                            P (Pass)  หมายความว่า  ผลการศกึษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
                                            F (Fail)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
                         (๒)  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี ้
                                            S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
                                            U (Unsatisfactory) หมายความวา่ ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
                         (๓)  สัญลักษณ์อื่น ๆ มคีวามหมาย ดังนี ้
                                            I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ 
๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อด าเนินการให้มีการ
วัดและประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่า
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สญัลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
                                            W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อ
นักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
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เรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้
สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
                                            R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดย
มีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
                                            การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะ
ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที 
  ข้อ ๓๔  นักศกึษาที่ได้ระดับคะแนน E หรอืระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
  ข้อ ๓๕  นักศกึษาจะลงทะเบียนซ้ ารายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่น การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดที่ผิดเง่ือนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
  ข้อ ๓๖  นักศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
 

                                นกัศึกษาตามวรรคหนึ่งที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ าโดย
ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มกีารย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้าย
หลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม ่
  ข้อ ๓๗  การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสม ใหน้ับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ค่า
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลกัษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ค่าระดับคะแนนสูงกว่า 
๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
                                ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  ข้อ ๓๘  มหาวทิยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยค านวณ
ผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
                                (๑)  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับคะแนน
ที่ได้จากการประเมินผลรายวชิานั้น 
                                (๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศกึษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
                                (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผล
เป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษา
และหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                                (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเปน็
ค่าที่มีเลขทศนยิมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่สาม 
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  ข้อ ๓๙  เมื่อมกีารตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใดให้ผู้ที่
รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษา 
ผู้เรียนนั้นสังกดั ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นกัศึกษา ผู้เรียนที่ทุจริตในการวัดผลดังกล่าว ได้
ระดับคะแนน E หรือสญัลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น  
  ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะ
เป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 

หมวด ๔ 
สถานภาพการศึกษา 

 

ข้อ ๔๑  ใหม้หาวิทยาลัยจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้  

            (ก)  ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
             (ข)  ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
             (ค)  ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยให้จ าแนก
นักศึกษา ในภาวะรอพินิจ ดังนี ้
                                     (๑)  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไมถ่ึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่๑.๕๐ 
แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                                     (๒)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 
๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                                     (๓)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่
๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

ข้อ ๔๒ ประเภทการลามี ดังนี ้
             (ก)  ลาป่วยหรอืลากิจให้ด าเนินการ ดังนี ้
                       (๑)  ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอน 
                       (๒)  ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ต้องยื่น
ค าร้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบแต่ไม่เกินเจ็ด
วันท าการโดยสามารถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้ได้สัญลักษณ์ W 
หรือไม่อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ 
                       (๓)  การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
   (ข)  ลาพักการศึกษา หมายถงึการลาพักทั้งภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นและหลักฐานที่เก่ียวขอ้งพร้อมกับมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณบดแีละในกรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะ
ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
          ในปีการศกึษาแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได ้ยกเว้น ใน
กรณีที่ป่วยหรอืถูกเกณฑ์หรอืระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและ/หรือได้รบัทุนต่าง ๆ ทีม่หาวิทยาลัยเห็นว่า
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
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        กรณขีอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
                      นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาหรือได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังขึ้นวินิจฉัย
ว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศกึษาผู้นั้นพักการศึกษาได้  

ข้อ ๔๓  นักศกึษาที่ไม่มีหนีส้ินกบัมหาวิทยาลัยอาจยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีได ้

ข้อ ๔๔  นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ไมผ่่านผลการ
สอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่น ๆ ตามที่หลักสูตร
และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพ 

ข้อ ๔๕  การพน้สภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มดีังนี้ 
  (ก)  นักศึกษา จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปน้ี 

                         (๑)  ตาย 
                         (๒)  ลาออก 
                         (๓)  ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการศึกษา 
                         (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดย
มิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไมไ่ด้รักษาสถานภาพ   
                         (๕)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลยั  
                         (๖)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในมหาวทิยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
                         (๗)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                         (๘)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                         (๙)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                         (๑๐)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 
                         (๑๑)  นกัศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอื่น
ตามประกาศของหลักสูตร ไมไ่ด้ยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร
ภายในหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ นักศกึษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรอืการรับรอง
คุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกที่ท าได ้
                         (๑๒)  ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศกึษา 
   (ข)  ผู้เรียน จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณตี่อไปนี้ 
                         (๑)  ตาย 
                                      (๒)  ลาออก 
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                                      (๓)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย 
                                (๔)  ไมป่ฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๖  นักศกึษาที่พ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถด าเนินการขอคืนสภาพ
การศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี 
 

หมวด ๕ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
  ข้อ ๔๗  การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี ้
             (ก)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี ้
                                     (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรทีจ่ะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย 
                                     (๒)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 
                                     (๓)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๔)  มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดแต้มระดับคะแนนของรายวิชาเพื่อส าเร็จการศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ แลว้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
                                     (๕)  ไม่อยูใ่นระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา  
                                     (๖)  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่งให้เข้า
โครงการพัฒนาตนเองหรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
                                     (๗)  ไม่อยู่ระหว่างถูกมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผูก้ระท าผิดวินัยนักศึกษา 
                                     (๘)  ไมม่ีหนีส้ินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
                                     (๙)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                               (ข)  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 
                                     (๑)  หลักสูตรสี่ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกต ิ
                                     (๒)  หลักสูตรห้าปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกต ิ
                                     (๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกต ิ
                                     (๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกต ิ
                                           นักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
                                     (๕)  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือจ าเป็นต้อง
รักษามาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรใหสู้งขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศกึษาที่
แตกต่างจากข้อก าหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           (ค)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 
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                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
                                     (๓)  ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือสญัลักษณ์ F หรือ U หรือสัญลักษณ์
อื่น ๆ ที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ๆ 
                                     (๔)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่จะได้รับปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา                      
                                     (๕)  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณี
ใช้มาตรการรอการลงโทษ 
   (ง)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตนิิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้  
                            (๑)  มีคุณสมบตัิตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 
                            (๒)  ไดแ้ต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง 
                            (๓)  ไม่เคยไดค้า่ระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรนั้น 
                            (๔)  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสญัลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
   (จ)  นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกยีรตินิยม 
   (ฉ)  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา 
หรือปริญญาเกยีรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแลว้ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  

(ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี ้
         (๑)  ได้ศกึษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรทีจ่ะรับปริญญา 
         (๒)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๓)  มีสถานภาพเป็นผู้เรียน มีจ านวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตามข้อ 
ก าหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
         (๔)  ไมม่ีหนี้สินใด ๆ ตอ่มหาวิทยาลัย 
         (๕)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๖)  คณุสมบัตอิื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘  การให้ปริญญาแก่นกัศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ใหด้ าเนินการดังนี้ 

(๑)  การให้ปรญิญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกัน  

                               (๒)  รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
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  ข้อ ๔๙ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรช้ันปรญิญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา   
  ข้อ ๕๐ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรช้ันปรญิญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศกึษาต่างชาติ
ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการ 
ศึกษาที่มีบันทกึข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเปน็ประกาศตามนัยข้อ ๔๘(๒) แห่งข้อบังคับนี้ 
โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอดุมศึกษาอ่ืนในต่างประเทศที่มีบันทกึข้อตกลง 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 

                           จรสั  สุวรรณเวลา 
                (ศาสตราจารย์จรัส   สุวรรณเวลา) 

                           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
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ภาคผนวก ฑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร  

 
 



228 
 

 
 

  
 



229 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



230 
 

 
 

 
 
 



231 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


