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คณะ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0701 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Information Technology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Information Technology) 

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

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 124(1) หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

  5.1  รูปแบบ  

        หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรทางวิชาการ  
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

    ไม่มี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2565  

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร     

ในการประชุมครั้งที่ 82(7-2564) เมื่อวันที ่25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร  

 ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที ่10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564   

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

  ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที ่26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564      

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร   

 ในการประชุม ครั้งที่         เมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ. 2564          
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร ์(Software Designer and Developer) 

 8.2 ผูดู้แลระบบเครือขา่ย (Network Administrator) 

 8.3 ผู้ดูแลความมั่นคงของเครือข่ายและระบบสารสนเทศ (Network and Information Security 

Administrator) 

 8.4 ผูบ้ริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Manager, IT Administrator) 

 8.5 ผูจ้ัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)  
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 8.6 นักวิเคราะหข์้อมูล (Data Analyst) 

 8.7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Academic Computer Officer)  

 8.8 ผูใ้ห้บริการสนับสนุนหรอืผูช้ านาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Customer  

    Support, Service Speccialist) 

 8.9 ประกอบอาชีพอิสระหรอืเจ้าของธุรกิจ (Freelance, Business owner ) 

 8.10 ศกึษาต่อในสาขาเฉพาะทางหรอืสาขาที่เกี่ยวข้องหรอืนักวิจัย (Further study in a  

    specialized field or Related fields or Researcher) 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายศกยภพ ประเวทจิตร์ 35701015xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตรา 

จารย ์

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

สถิต ิ

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2558 

2547 

 

2537 

2 นางสาวรัตนาวดี พานทอง 316030076xxxx อาจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ. 

วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยกีารจัดการระบบ

สารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2564 

2549 

2546 

3 นายสุขชาตรี ประสมสุข  31006015xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

Graduated 

Diploma 

วท.บ 

Computational Linguistics 

Information Technology 

Applied Information 

Systems 

คณิตศาสตร์ 

INALCO, Paris, France (นานาชาติ) 

RMIT, Melbourne, Australia  (นานาชาต)ิ 

RMIT, Melbourne, Australia  (นานาชาต)ิ 

 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2554 

2540 

2538 

 

2528 

4 นายเสถียร หันตา 357050053xxxx อาจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

 

ภ.บ.  

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยกีารจัดการระบบ

สารสนเทศ 

เภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2562 

2546 

2540 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

5 นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา 35707000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2548 

 

2538 

6 นายสัณห์ชัย หยวียิม 36099004xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 1) 

เทคโนโลยกีารจัดการระบบ

สารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2546 

 

2539 



 

 

6 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ได้ก าหนด

ประเด็นที่ส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าสู่ยุคของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเป็นยุคของการผสมผสานเทคโนโลยีที่มี

ขอบเขตที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน อาทิเช่น การผสานดจิทิัลเข้าด้วยกันกับเทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ 

การเปลี่ยนแปลงเข้าสุ่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์กันอย่างกว้างขว้าง อาทิเช่น การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อป้องกันภัยคุกคามทาง

ความมั่นคง วิเคราะห์การท าการตลาด หรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค การจะท าส าเร็จได้จะต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มีเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพได้แก่ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นต้น  

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เพียงพอ มีคุณภาพ  และอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้าสู่ยุค

เทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ประกอบกับส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ  

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงใน

เกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ไม่เฉพาะด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม การใช้ชีวิตของประชากร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ถูกเร่งให้มีความส าคัญต่อ

การด ารงชีวิตของประชากร เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลถูกน ามาใช้เพื่อลดปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพของ

คนในสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การศึกษา การท าธุรกรรม รวมถึงการซื้อขายสินค้า และ

บริการ อีกทั้งในการด าเนินงานขององกรค์ตา่ง ๆ โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม ในยุคสมัยที่การมีปฏิสัมพันธ์ ทาง

สังคมมีความซับซ้อนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้ส่งผลกระทบให้อุปนิสัย 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชากรกลุ่มที่เติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมี

พฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิต ในด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุคเก่า เช่น การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ท างาน/เรียน

ออนไลน์ การซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อีกทั้งมีแนวโน้มการใช้ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติซึ่ง
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จะเข้ามาทดแทนแรงงาน โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะการท าซ้ าเป็นแบบแผน ซึ่ งเป็นลักษณะงานส่วน

ใหญในภาคอุตสาหกรรม 

 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการใช้งานแอพพลิเคชันที่อาศัยการใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กลายเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นกิจวัตร

ประจ าวันของประชากร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ 

ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทักษะในการติดตั้งและบริหารเครือข่าย และ

ความสามารถในจัดการข้อมูลดิจิทัล การใช้ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติต่าง ๆ รวมทั้งนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นผู้มีคุณธรรม และจรยิธรรม ซึ่งจะช่วยเป็นก าลังในการขับเคลื่อนประเทศ ให้

ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังที่ได้กล่ าวแล้ว

ข้างต้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่สามารถ

พัฒนานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้าน สมรรถนทักษะ (Technical Skill) 

จรณะทักษะ (Soft Skill)  มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานจริงได้ทันที 

และ ทักษะที่จ าเป็นในอนาคต (Future skill) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ทักษะในการเรียนรู้และ

สร้างสรรค ์ทักษะการรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี ทักษะด้านอาชีพและการใช้ชีวิต พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ให้มีความรู้อย่างยั่งยืน เพื่อน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
            

  12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 จากสถานการณ์ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม และอินเทอร์เน็ต

ในทุกสิ่ง ได้แพร่หลายและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนทัศน์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์                 

และจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชาชนในเขตภาคเหนอืตอนบนและภูมิภาคอื่น  การพัฒนาหลักสูตรจงึเน้นและส่งเสริมการให้ความรู้ 

ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณธรรม 

จรยิธรรมทางวิชาชีพของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                     

   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

            

1. กลุ่มวิชาภาษา              12  หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล    3  หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล            1(0-2-1) 

   Technology Usage for Digital life   

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                           2(1-2-3) 

   Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                            15  หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ              3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                           3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong Learning 

003203 ความเป็นพลเมืองและความรับผดิชอบต่อสังคม   2(0-4-2) 

    Citizenship and Social Responsibilities 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

   Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 
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003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ        3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

         รวม  30  หน่วยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

247103 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิตศิาสตร์ 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

Computer Laws and Ethics 

1(1-0-2) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

222221 

 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

Web Application Development 

3(2-2-5) 

  

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

222191 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

  

13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
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1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า

หน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

จัดให้มีกลไกและระบบการบริหารจัดการรายวิชา เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่  ประสานงานช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน                       

ในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาหรือคณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง                          

ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเป็นมาตรฐาน

ในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศาสตร์แห่งการก้าวทันเทคโนโลยี และรู้ทันโลก

สมัยใหม ่ด้วยการสรา้งสรรคน์วัตกรรมด้านสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร พร้อมน า

องค์ความรูสู้่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

1.2 ความส าคัญ   

โลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตในสังคมและ

วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 13 ชาติ (พ.ศ. 2566-

2570) ซึ่งได้ก าหนดประเด็นที่ส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าสู่

ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเป็นยุคของการผสมผสาน

เทคโนโลยีที่มีขอบเขตที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้าน

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามกรอบดังกล่างข้างต้น  

นักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญที่เข้ามาช่วยผสานให้การด าเนินกิจกรรม 

กรอบของลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ การสร้างสรรค์

นวัตกรรมด้านสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและภาคเอกชน การจัดท ามาตรการด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระท าที่เป็นภัยคุกคามตอ่

ระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้สารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม และ

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ในยุคของศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีมีความเจริญ

และพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  

ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมรายวิชาให้มีความทันสมัยต่อ

เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการให้ความรู้ 

ความสามารถ ฝึกทักษะและความช านาญเฉพาะทางที่หลากหลาย ทางด้านเทคโนโลยีสารสน เทศ

สมัยใหม่ เทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคง ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับคุณธรรมจริยธรรมทาง

วิชาชีพของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรูพ้ืน้ฐานและวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.2 มีความรู้และทักษะในการวิเคราะหป์ัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและก าหนดแนว

ทางแก้ไขได้ 

1.3.3 สามารถเลือกใช้นวัตกรรมด้านสารสนเทศที่ตอบความสนองต่อความต้องการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กร พร้อมน าองค์ความรูสู้่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.3.4 สามารถสร้างนวัตกรรมโดยใช้เครื่องมอืด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 

และสามารถสื่อสาร ท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

1.3.5 มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

และตลอดชวีิต    

 1.3.6 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มีความเที่ยงธรรมและส านกึรับใช้ชุมชน 

  

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

PLO1  ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2  ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

PLO3  ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม 

PLO4  ผูเ้รียนสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5  ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6  ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้  

PLO7  ผูเ้รียนสามารถอธิบายความรูพ้ืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้  

PLO8 ผูเ้รียนสามารถวิเคราะหป์ัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและก าหนดแนวทางแก้ไขได้ 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้นวัตกรรมด้านสารสนเทศที่ตอบสนองความตอ้งการกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับองค์กรได้  

PLO10  ผูเ้รียนสามารถสร้างนวัตกรรมโดยใช้เครื่องมอืด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม  
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 3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีมาตรฐาน ไม่

ต่ ากว่าที่ อว. ก าหนด 

1.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากล 

(ACM/IEEE) 

2 .ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2 .รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้

สอดคล้องกับความต้องการ

ขอ งภาคธุ ร กิ จ แล ะก า ร

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ

ต้องการทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูป้ระกอบการ 

1. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการ ใ ช้

บัณฑติของผู้ประกอบการ 

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้  

ความสามารถในการท างาน 

โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนและบริการ

วิชาการ ให้มีประสบการณ์

จ า ก ก า รน า ค ว าม รู้ ท า ง

เทคโนโลยีสารสนเทศไป

ปฏิบัติงานจรงิ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ท างานบริการ

วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการ

พัฒนาความรูค้วามสามารถใน

รายวิชาที่รับผดิชอบ 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

2. จ านวนหลักสูตรที่เข้าร่วม

อบรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 2.3.1  พื้นฐานความรู้ของนิสิตที่เข้าศึกษามีความหลากหลายจึงท าให้เกิดความยุ่งยากใน

การจัดการเรียนการสอน 

 2.3.2  ปัญหาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และด้าน

คณิตศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยจัดใหม้ีการอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเรียน 

 2.4.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม  

ด้านการใชชี้วติในมหาวิทยาลัย และจัดให้มกีารตดิตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
 

2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

รวมรายรับ 129,600 259,200 388,800 518,400 518,400 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน  

1.2 หมวดค่าจ้างประจ า  

 

4,270,572 

 

4,377,336 

 

4,486,770 

 

4,598,939 

 

4,713,912 

2. งบลงทุน 

2.1 หมวดครุภัณฑ์ 

68,400 136,800 205,200 273,600 273,600 

3. งบด าเนนิการ 

3.1 หมวดค่าใช้สอย  

3.2 หมวดค่าวัสดุ  

 

162,000 

20,000 

 

324,000 

20,000 

 

486,000 

20,000 

 

648,000 

20,000 

 

648,000 

20,000 

4. งบด าเนินการ 

4.1 หมวด

สาธารณูปโภค 600,000 1,200,000 1,800,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายจ่าย 5,120,972 6,058,136 6,997,970 9,140,539 9,255,512 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 
85,350 50,484 38,878 38,086 38,565 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรยีน 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 124(1) หนว่ยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน

ของ มคอ.1 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

อว. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  

30 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  

30 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  

84 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  

84 หน่วยกิต 

91 หน่วยกิต 88 หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน    

     - คณิตศาสตร์และสถิติ  ส าหรับ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       -พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 15 หน่วยกติ 

 

9 หน่วยกติ 

6 หน่วยกติ 

 

3 หน่วยกติ 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 

- ประเด็นด้านองค์การและระบบ

สารสนเทศ 

- เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ 

- เทคโนโลยแีละวิธีการทาง

ซอฟต์แวร ์

- โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 

45 หน่วยกติ 

9 หน่วยกติ 

 

18 หน่วยกติ 

12 หน่วยกติ 

 

6 หน่วยกติ 

 52 หน่วยกติ 

10 หน่วยกติ 

 

21 หน่วยกติ 

15 หน่วยกติ 

 

6 หน่วยกติ 

58 หน่วยกติ 

13 หน่วยกติ 

 

21 หน่วยกติ 

18 หน่วยกติ 

 

6 หน่วยกติ 

2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก   15 หน่วยกติ 15 หน่วยกติ 

2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม 

 - ฝึกงาน 

 - สหกิจ 

 

0-3  หน่วยกติ 

6-9  หน่วยกติ 

 9 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4.รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

(ถ้ามี) 

  1 หน่วยกติ 1 หน่วยกติ 

รวม  (หน่วยกิต)    
ไม่น้อยกว่า  

120 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  

120 หน่วยกิต 
127(1) หน่วยกิต 124(1) หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต    

กลุ่มวิชาภาษา 12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 

 

3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล          

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล                          

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 

 

15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ            

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                          

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 ความเป็นพลเมืองและความรับผดิชอบต่อสังคม 

Citizenship and Social Responsibilities 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     88 หน่วยกิต 

วิชาแกน        9  หน่วยกิต 

คณิตศาสตร์และสถิติ  ส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

247103  สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5) 

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

222101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 

3(2-2-5) 

 

วิชาเฉพาะด้าน     58  หน่วยกิต 

ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     13 หน่วยกิต 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

Computer Laws and Ethics 

1(1-0-2) 

 

222211 แนวคิดระบบฐานข้อมูล  

Database System Concepts 

3(2-2-5) 

222212 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

Management Information System 

3(2-2-5) 

222311 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ 

Business Intelligence and Analytics 

3(2-2-5) 

222312 การวิเคราะหข์้อมูลในองค์กร 

Data Analytics in Organizations 

3(2-2-5) 

  

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์       21 หน่วยกิต 

222121 เว็บเทคโนโลย ี

Web Technology 

3(2-2-5) 

222221 

 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

Web Application Development 

3(2-2-5) 

222222 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Current Topics of Information Technology 

 

3(2-2-5) 
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222321 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

222322 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ 

Information System Project Management 

3(2-2-5) 

222421 

 

โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Project 

3(0-6-3) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

 

เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        18 หน่วยกิต 

222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ 

Computer Architecture and Logical Problem Solving 

3(2-2-5) 

222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(2-2-5) 

222133 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

Human-Computer Interaction Design 

3(2-2-5) 

222231 โครงสรา้งข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี 

Data Structures and Algorithms Design 

3(2-2-5) 

222232 วิธีการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

System Analysis and Design Method   

3(2-2-5) 

222331 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

 

โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ       6 หน่วยกิต 

222241 เทคโนโลยีเครือขา่ย 

Network Technology 

3(2-2-5) 

222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

Security in Computer Systems and Networking 

3(2-2-5) 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้นิสิตเลือกเรยีนตามรายวิชาดังต่อไปนี้  15  หน่วยกิต  

ให้เลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ       18 หน่วยกิต 

222313 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

Information Technology for Logistics and Supply Chain  

3(2-2-5) 

222314 เทคโนโลยีสื่อดิจทิัลเพื่องานสื่อสารองคก์ร   

Digital Media Technology for Corporate Communication 

3(2-2-5) 

222315 พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

222316 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ในองค์กร  

Enterprise Computer Network 

3(2-2-5) 

222317 เครือขา่ยไร้สาย  

Wireless Network  

3(2-2-5) 

222318 นิตคิอมพิวเตอร์  

Computer Forensics  

3(2-2-5) 

   

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์       15 หน่วยกิต 

222323 การประยุกต์ใช้คลาวด์แพลตฟอร์ม   

Applied Cloud Platform  

3(2-2-5) 

222324 เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  

Applied Information Technology 

3(2-2-5) 

222325 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาระดับองค์กร  

Enterprise Java Programming 

3(2-2-5) 

222326 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบเฉพาะ  

Native Mobile Application Development 

3(2-2-5) 

222327 

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบข้าม

แพลตฟอร์ม  

Cross-Platform Mobile Application Development 

3(2-2-5) 

 

 



 

 

22 

กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ        18 หน่วยกิต 

222361   ระบบการสบืค้นสารสนเทศ  

Information Retrieval System 

3(2-2-5) 

222362 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  

Expert System and Decision Support System 

3(2-2-5) 

222363 การคิดเชิงค านวณ  

Computational Thinking 

3(2-2-5) 

222364 ปัญญาประดิษฐ์  

Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

222365 เว็บเชงิความหมาย  

Semantic Web 

3(2-2-5) 

222366 การท าเหมอืงขอ้มูล  

Data Mining  

3(2-2-5) 

 

ประสบการณ์ภาคสนาม       6  หน่วยกิต 

222452 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

222453 สหกิจศึกษา * 

Co–operative Education   

6 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

   

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี           จ านวน        6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย

พะเยา หรอื สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต      จ านวน        1  หน่วยกิต 

222451 

 

การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Preparation for Information Technology Professional Experience   

1(0-2-1) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

 

001103 ภาษาองักฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพือ่ชีวติยุคดจิิทัล          

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรยีศาสตร์ในการจัดการชวีิต            

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

222101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 

3(2-2-5) 

222131  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแกป้ัญหาเชงิตรรกะ 

Computer Architecture and Logical Problem Solving 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร ์1  

Mathematics I 

3(2-2-5) 

 รวม 18  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 

 

ภาษาไทยเชิงวิชาการ  

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 

 

ความฉลาดทางดิจิทัล                          

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชีวติ                                          

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

 

222121 เว็บเทคโนโลย ี

Web Technology 

3(2-2-5)   

222132 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(2-2-5)   

222133 การออกแบบการปฏิสัมพนัธร์ะหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

Human-Computer Interaction Design 

3(2-2-5)   

 รวม 18 หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

 

003203 

 

ความเป็นพลเมอืงและความรับผดิชอบต่อสังคม 

Citizenship and Social Responsibilities 

2(0-4-2) 

222211 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 

Database System Concepts 

3(2-2-5)   

222221 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

Web Application Development 

3(2-2-5)   

222231 โครงสรา้งข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี 

Data Structures and Algorithms Design  

3(2-2-5) 

222241 เทคโนโลยีเครอืข่าย 

Network Technology 

3(2-2-5)   

 รวม 17 หน่วยกิต 

 ภาคการศึกษาปลาย  

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

222212 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

Management Information System 

3(2-2-5) 

222222 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Current Topics of Information Technology 

3(2-2-5) 

222232 วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

System Analysis and Design Method   

3(2-2-5) 

247103  สถิตวิิเคราะห์     

Statistical Analysis  

3(2-2-5)   

 รวม 

 

16  หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

003205   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

222311 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ 

Business Intelligence and Analytics 

3(2-2-5)   

222321 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

222331 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

222xxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

222xxx วิชาเอกเลือก      

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย 
 

222312 การวิเคราะหข์้อมูลในองค์กร 

Data Analytics in Organizations 

3(2-2-5)   

222322 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ 

Information System Project Management 

3(2-2-5) 

222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

Security in Computer Systems and Networking 

3(2-2-5) 

222xxx วิชาเอกเลือก   

Major Elective  

3(x-x-x) 

222xxx วิชาเอกเลือก   

Major Elective  

3(x-x-x) 

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี  

Free Elective       

3(x-x-x)  

 รวม 18 หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

Computer Laws and Ethics 

1(1-0-2) 

222451 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Preparation for Information Technology Professional Experience   

1(0-2-1) 
(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Information Technology Project 

3(0-6-3)   

222xxx วชิาเอกเลือก   

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี   

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 

 

13(1) หน่วยกิต 

 ภาคการศึกษาปลาย  

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้1 รายวิชา 

222452 การฝึกงาน   

Professional Training 

6  หนว่ยกิต 

 

222453 สหกิจศึกษา  

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

                                       รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการรว่มกับศาสตรอ์ื่น การ

ผลติผลงานเชิงวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

 

001103   ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล              1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์

ส านักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software   

  

002102   ความฉลาดทางดจิทิัล                              2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient     

    หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according to 

laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต                3(2-2-5) 

    Artistic for Life Management                 

    ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน  
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       Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                         3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning     

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

  Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                   2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others  
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

  Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching for 

community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community  

 

003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306  บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ       3(0-6-3) 

    Integration for Professional Innovation 

   การบูรณาการความรูข้องหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

  Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations  
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100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) 

 Computer Laws and Ethics 

 ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล  

 Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law, law of 

information and communication technology in Thailand and international 

 

146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

       การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูด

และการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่

เข้ากับค าศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น 

       Develop integrated English skills focusing mainly on productive skills—speaking and writing, 

combining the various topics related to the students’ study areas with more academic and technical 

terms and more complex grammar structures 

 

222101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Information Technology   

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผล

ข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูล 

การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ สารสนเทศในยุคโลกาภวิัตน์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Evolution of information technology, components of computer systems; data processing systems, 

hardware and software, data and data representation, data management, database technology, 

data communication, computer network systems, management information technology, information 

system development, information systems in globalization, law and ethics of information technology 

 

222121  เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5)   

 Web Technology 

 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ 

มาตรฐานรูปแบบข้อมูล การสรา้งเว็บเพจแบบพลวัต เว็บเซอร์วสิ เทคโนโลยีเว็บเชงิความหมาย 
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 Internet technology, architecture of the world wide web, web page design, web standard, 

standard data format, dynamic web page building, web services, semantic web technology 

 

222131  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ 3(2-2-5) 

 Computer Architecture and Logical Problem Solving 

 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระบบเลขฐาน นิพจน์ทางคณิตศาสตร์

กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์และการแก้ไขปัญหา พื้นฐานวงจรตรรกะ การเขียน

ผังงาน การควบคุมแบบล าดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก การท าซ้ า รหัสเทียม รูปแบบการ

พัฒนาโปรแกรมแบบต่าง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมพืน้ฐาน 

 Introduction to computer architecture, number base system, arithmetic expression,  

computer operation process, logic and solving problems, basic of circuit logic,  flowchart, sequence 

control structure, selection control structure, recursion, pseudo code, types of programming 

developments, principles of programming 

 

222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

 Computer Programming 

 ค าสั่ง ประเภทข้อมูล ตัวแปร ตัวกระท าการ การตัดสินใจ การท าซ้ า ฟังก์ชันภายใน ข้อมูล

แบบโครงสร้าง การรับและแสดงผล ฟังก์ชันแบบก าหนดเอง ตัวชี้ต าแหน่ง เหตุการณ์ การโปรแกรม   

อิงเหตุการณ ์

 Statement, data type, variables, operators, condition statement, repetition statement, 

built- in functions, structure, input and output, user-defined function, pointer, events, event-driven 

programing 

 

222133 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   

 Human-Computer Interaction Design 

 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์ พฤติกรรมของ

มนุษย์ในปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ การยศาสตรเ์บือ้งตน้ แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ 

การวิเคราะหง์านและการเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ แผ่นภาพล าดับเรื่อง การพัฒนา

ต้นแบบส่วนตอ่ประสาน รูปแบบและกระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ

ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินสว่นต่อประสาน 

 Interaction design, human-computer interaction, human interaction with computer, basic 

ergonomics, interaction design process models, task analysis and requirements gathering, design, 
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storyboarding, user interface prototyping, interaction styles and paradigms, technology for interaction 

design, evaluation of user interfaces 

 

222191 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ  3(2-2-5) 

 Information Technology for Life 

 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ คุณค่าและประโยชน์

เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน วิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ จรยิธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจ าวัน 

 Fundamental theories of information technology and information system, values and 

benefits of information technology, composition and application of current information technology, 

information technology profession, ethics and laws related to the use of information technology in 

daily life 

 

222211  แนวคดิระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 Database System Concepts 

 แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบ  

การจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถาม การบูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล ความมั่นคงและการ

ป้องกันฐานข้อมูล การส ารองข้อมูลและการคืนสภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ฐานขอ้มูล การประยุกต์ใช้ระบบฐานขอ้มูล 

 Basic concepts of database system and database management system, architecture of 

database management systems, data modeling, relational database, relational database analysis 

and design, query language, data integrity and security, database security and protection, backup 

and recovery, locking, new technology of database system, database application 

 

222212   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

   Management Information System  

 การจัดการข้อมูล การจัดการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันจากแหล่งต่าง ๆ 

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

ระบบสารสนเทศระดับองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ไปสนับสนุนการตัดสินใจ แนวโน้มการ

ประยุกต์ใชส้ารสนเทศ จรยิธรรมและประเด็นทางสังคม 



 

 

34 

 Data management, data collection and data storage from different sources, design and 

development for management information systems, planning for strategic information system, 

enterprise information systems, information systems for decision support, trends of information 

applications, ethics and social issues 

 

222221 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5)   

 Web Application Development 

 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ การร้องขอและตอบรับข้อมูล การเข้าถึง

ฐานข้อมูล การทดสอบโปรแกรม การใช้งานส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การโปรแกรมตามวิถี

กระจายส่วน 

 Client-server software development, data request-reponse, database accessing, program 

testing, Application Programming Interface ( API)  implementation, distributed design-pattern 

implementation 

 

222222  หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   

 Current Topics of Information Technology 

 หัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนใจ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การค้นคว้า  การ

รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะหป์ัญหา และการแก้โจทย์จากกรณีศึกษาปัญหาในชุมชุน 

 Current interesting topics in information technology, modern information technology, 

studying, data collection, problem analysis and problem solving from community case study  

 

222231  โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 

 Data Structures and Algorithms Design  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และ

โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น อาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ ระเบียบวิธีที่ใช้จัดการ

โครงสร้างข้อมูล การค้นหาข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ แฮชช่ิง การเวียนเกิด 

การออกแบบและวิเคราะหอ์ัลกอริทึมที่มปีระสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธี  

 Introduction to data structure and algorithms, linear list, non-linear list, array, stack, queue, 

linked- list, tree, graph, algorithms for data structure, searching, sorting, heap storage, hashing, 

recursion, design and analysis of efficient algorithms, application of data structures and algorithms 
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222232  วิธีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)  

 System Analysis and Design Method    

 ความหมายและองค์ประกอบของระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ 

ข้อก าหนดความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์

และออกแบบ แบบจ าลองเชิงโครงสร้าง ผังงาน แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล แผนภาพ

ความสัมพันธ์เอนทิตี แบบจ าลองเชิงวัตถุ วิธีการเอจายล์ ค าอธิบายกระบวนการท างาน การประยุกต์

วิธีการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ กรณีศกึษาวิธีการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 

           System definitions and components, system development process, feasibility study, 

requirement specification, requirement analysis, system design, analysis and design models, 

structured model, flow chart, data flow diagram, entity-relationship diagram, object-oriented model, 

Agile methodology, process description, applications of system analysis and design method, case 

study of information system analysis and design method 

 

222241  เทคโนโลยีเครอืข่าย 3(2-2-5)   

 Network Technology 

 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ 

ชนิดสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล รูปแบบโมเดลมาตราฐานการสื่อสาร 

อินเทอร์เน็ต แบบโครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย สวิตซ์ช่ิง เร้าเตอร์ ไอพี

แอดเดรส การแบ่งเครือข่ายย่อย การก าหนดค่าเบื้องต้นของการจัดเส้นทาง พื้นฐานเครือข่ายไร้สาย

และความมั่นคงและเทคโนโลยีเครือขา่ย และเทคโนโลยีเครอืข่ายส่วนตัวแบบจ าลอง 

 Information technology with computer network tasks, data transmission formats, 

communication types, analogue and digital communication techniques, standard communication 

model, internet, network topologies, network types, network devices, switching, router, IP address, 

subnet, basic routing configuration, basic of wireless network and network security, and VPN 

technology 

 

222311   ธุรกิจอัจฉริยะและการวเิคราะห์ 3(2-2-5) 

 Business Intelligence and Analytics 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจอัจฉริยะ 

องค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ ประเภทและแหล่งข้อมูลของระบบอัจฉริยะ การเตรียมแหล่งข้อมูลตาม

รูปแบบระบบธุรกิจอัจฉริยะ การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเข้าสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การแปลงข้อมูลส าหรับ
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ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การสร้างรายงานหลายมิติ การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของธุรกิจอัจฉริยะ 

จรยิธรรมและกฎหมายส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ  

 Concepts and theories of big data, big data management, business intelligence; 

components of business intelligence, types and sources of business intelligence, preparing data 

sources according to the business intelligence, model linking data sources to business intelligence, 

data transformation for business intelligence, multidimensional report, applications and benefits of 

business intelligence, ethics and law for business intelligence 

 

222312   การวเิคราะห์ข้อมูลในองค์กร  3(2-2-5) 

 Data Analytics in Organizations  

 การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสรุปข้อมูล การวิเคราะหห์าความสัมพันธ์ของข้อมูล

และการแสดงผล การวิเคราะหข์้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ การวิเคราะห์เชิงท านาย การพยากรณ์ 

และอนุกรมเวลา การวิเคราะหข์้อมูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 

Ddata collection, data storage, data summary, correlation analysis and data visualization, business 

data analytics and decision making, predictive analysis, forecasting and time series, data analysis 

with statistical software 

 

222313 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 

 Information Technology for Logistics and Supply Chain   
 กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนทรัพยากรของ

องค์กร 

 Logistics and supply chain processes, benefits of information systems in logistics and supply 

chain businesses, application of information technology in logistics and supply chain business, 

electronic data exchange, decision support system, electronic commerce, enterprise resource 

planning 

 

222314  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพื่องานสื่อสารองค์กร 3(2-2-5)  

 Digital Media Technology for Corporate Communication  

 สื่อดจิทิัลในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างองค์ประกอบด้านสี เทคโนโลยีการสร้างองค์ประกอบ

ด้านบทประพันธ์ เทคโนโลยีการสร้างองค์ประกอบด้านเสียงดนตรี เทคโนโลยีการสร้างทรานซิช่ัน  
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เทคโนโลยีการสร้างการเคลื่อนไหว การประยุกต์แนวคิดการออกแบบที่นิยมสู่งานสื่อดิจิทัล เทคโนโลยี

การเผยแพรส่ื่อดจิทิัล ประเภทลิขสทิธิ์ 

 Modern digital media, technology for color creation, technology for script creation, 

technology for music creation, technology for transition creation, technology for animation creation, 

implementation a famous designing model to digital media, technology for media publishing, type of 

right 

 

222315 พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Electronic Commerce  

 แนวคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสรา้ง แบบจ าลอง กระบวนการและกิจกรรมของ

การท าธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด แนวคิดการตลาดออนไลน์ การ

ประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

 Concepts of e-commerce, structure, model, e-business processes and activities, marketing 

planning concept, online marketing concepts, applying business intelligence, laws of  e-commerce, 

e-commerce website development 

 

222316 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 3(2-2-5) 

             Enterprise Computer Network 

 ความหมายของเครือข่ายในองค์กร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบ

พลวัต อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี เป็นต้น แนวคิดเครือข่ายพื้นที่กว้าง พีพีพี เฟรมรีเลย์ 

เอ็มพีแอลเอส การแปลงที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ไอพีเวอร์ช่ัน 6 และการโพรโทคอลการเลือกเส้นทาง แลน

เสมือน  

 Networking in enterprises concepts, Internet Service Provider ( ISP) , dynamic routing 

protocols:  RIP, OSPF, IS- IS and BGP, Wide Area Network (WAN)  concepts, PPP, Frame-Relay, 

MPLS, Network Address Translation (NAT), IPv6 addressing and routing protocols, Virtual LAN (VLAN) 

 

222317 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 

 Wireless Network  

 การก าหนดค่าเครอืข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย (WLAN) การจัดการและการแก้ไขปัญหา อุปกรณ์

กระจายสัญญาณ (AP) และก าหนดเส้นทาง ความปลอดภัย WLAN การบริการ DHCP NAT QoS และ

การก าหนดค่า WPA ด้วยตัวควบคุม WLC การวางแผนและออกแบบ WPAN WMAN WWAN อินเทอร์เน็ต



 

 

38 

ของสรรพสิ่ง (IOT) อุปกรณ์ การก าหนดค่า การเขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง, การ

เปลี่ยนแปลงทางดจิทิัล 

 Wireless local area network (WLAN) configuration, managing and troubleshooting,  Access 

Point (AP) and Router, WLAN security, DHCP services, Integrated Name Address Translation (NAT), 

Quality of service (QoS), and WPA configuration with Wireless LAN Controller (WLC),  

planning and design, Wireless Personal Area Network (WPAN) , Wireless Metropolitan Area Network 

(WMAN) , Wireless Wide Area Network (WWAN) , Internet of Things ( IOT) ; Devices, Configuration, 

programming to support related devices, digital transformation 
 

222318 นิติคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Computer Forensics  

 กระบวนการทางนติิคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักฐานทางดิจติอล การรวบรวม

พยานหลักฐานดิจทิัล  กระบวนการตรวจสอบหลักฐานทางดจิติอล การเก็บรักษาพยานหลักฐานดิจทิัล 

การวิเคราะหพ์ยานหลักฐานดิจิทัล การน าเสนอผลพสิูจน์พยานหลักฐานดจิทิัล  หอ้งปฏิบัติการส าหรับ

นิตคิอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดสิก์และระบบจัดเก็บข้อมูล การดึงข้อมูลและส าเนาข้อมูลพยานหลักฐาน การกู้

คืนแฟ้มขอ้มูลและพาร์ทิชันข้อมูลที่ถูกลบ วิทยาการอ าพรางข้อมูล  พืน้ฐานและการใชเ้ครื่องมอืส าหรับ

การถอดรหัสผา่น เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการเก็บบันทึกรายการกิจกรรม การตรวจสอบรายการ

กิจกรรม และกรณีศกึษาทางนติิคอมพิวเตอร์ 

 Computer forensics process and laws, digital evidence, acquisition, preservation, analysis, 

presentation, computer forensics lab, hard disk and storage system, data acquisition and duplication, 

recovering deleted files and deleted partitions, steganography, password cracking concepts and tools, 

log capturing techniques and tools, investigating logs, and case studies in computer forensic 
 

222321 ระเบียบวิธีวจิัย 3( 2- 2- 5)  

 Research Methodology 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง                

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล                       

การเขียนรายงานการวจิัย  ซอฟต์แวรใ์นการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 Basic of research, types of research, literature review, sampling methods, research tools, 

data collection and analysis, report writing, software for information technology research 
 

 

 

 



 

 

39 

222322   การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ           3(2-2-5) 

 Information System Project Management                                      

 องค์ประกอบของโครงการ  การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ 

การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการการทบทวน

โครงการ การประเมนิโครงการ 

 Components of project, information system project management, project life cycle, project 

planning, project estimating, project monitoring and controlling, project reviewing, project evaluating 

222323  การประยุกต์ใช้คลาวด์แพลตฟอร์ม 3(2-2-5) 

 Applied Cloud Platform 

 ความหลากหลายของคลาวด์แพลตฟอร์ม การลงทะเบียนผู้ใช้ การติดตั้งซอฟต์แวร์ การและ

ปรับข้อก าหนดการท างาน การตดิตามประสิทธิภาพ การปรับแตง่ประสิทธิภาพ  การส ารองข้อมูล การ

กู้คืนขอ้มูล การประมาณค่าใช้จ่าย การยกเลิกการใชง้าน   

 Cloud platform variety, user registration, software installation, configulation, performance 

monitoring, performance tunning, data backup, data resotoration, cost estimation, usage cancellation 
 

222324  เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Applied Information Technology 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานกับ ระบบฝังตัว อากาศยานไร้คนขับด้านการ

ถ่ายภาพ การเกษตร สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีบล็อกเชน การประมวลผลแบบขนาน และ

การประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 Application of information technology to embedded systems, Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV) for photography, Agriculture, Geography Information Systems (GIS), block chain technology, 

parallel computing and related applications 
 

222325 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาระดับองค์กร  3(2-2-5)   

 Enterprise Java Programming 

 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา การจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น การเขียน

โปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัดการไฟล์ การติดต่อฐานข้อมูล การสร้างเว็บแอพพลิเคชัน การพัฒนา

แอพพลิเคชั่นบนฝั่งเซริฟเวอร์ 

 Programming in Java, handling of errors and exceptions, multi- trade programming, file 

management, database connection, Building web applications, the server- side application 

development 
 



 

 

40 

222326  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบเฉพาะ          3(2-2-5) 

 Native Mobile Application Development  

 การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ส าหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ วงรอบชีวิตของ

โปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การส่งผ่านข้อมูลภายใน การควบคุมและหน่วยเก็บข้อมูล การเขียน

โปรแกรมเชื่อมตอ่ฐานขอ้มูล การเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมไคล์เอ็นท์เซิรฟ์เวอร์  

 Mobile programming for native application, life cycle of program development, user 

interface, internal data transfer, control and memory, connecting the program developed to the 

database, connecting to the Internet, client-server programming 

 

222327  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม       3(2-2-5) 

          Cross-Platform Mobile Application Development 

 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เครื่องมือและ

ภาษาที่ใช้ส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบข้ามแพลตฟอร์ม การติดต่อกับ

ผู้ใช้และประสบการณ์ของผู้ใช้ โมบายคอมโพเนนต์ การแจ้งเตือนผู้ใช้ สถานที่ตั้งและแผนที่ การจัดการ

ข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบไม่ประสานเวลา  

 Hardware architecture, characteristics and limitations of mobile devices, tools and 

languages for cross-platform mobile application development, user interfaces and user experiences, 

mobile components, user notifications, location and maps, data management, asynchronous 

programing 

 

222331 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)   

 Object-Oriented Programming 

 แนวคิดเชงิวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ วัตถุ คลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสบื

ทอด การพอ้งรูป การพัฒนาโปรแกรมเชงิวัตถุ 

 Object-oriented concept, object-oriented programming, object, classes, encapsulation and 

information hiding, inheritance, polymorphism, object-oriented programming development 

 

222341  ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2-2-5) 

 Security in Computer Systems and Networking 

 ภัยคุกคาม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และ

เครือขา่ยเบือ้งตน้ การเข้ารหัสลับและการประยุกต์ใช้งาน การบุกรุกในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

การตรวจจับการบุกรุกและป้องกัน ซอฟต์แวรร์ักษาความปลอดภัย 
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 Threats, security risks, basic computer and networks security, cryptography and 

applications, intrusion in computer systems and networks, intrusion detection and prevention, security 

software 

  

222361  ระบบการสืบค้นสารสนเทศ              3(2-2-5) 

 Information Retrieval System 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสบืค้น ขบวนการสกัดย่อยข้อมูลสารสนเทศ การเรียกดึงข้อมูล 

วิธีการค้นหาและสืบค้นข้อความ ขบวนการภาษาธรรมชาติ วิธีการทางสถิตแิละวิธีการทางภาษาส าหรับ

การท าดัชนีโดยอัตโนมัติ และการจัดหมวดหมู่ วิธีการทางตรรกะและความน่าจะเป็นส าหรับการสร้าง

ดัชน ีการก าหนดแบบสอบถาม การจัดอันดับ วิธีการกรองขอ้ความ การวัดประสิทธิภาพ  

 Concepts and theories of Search Engine; information extraction, information retrieval, 

methods for searching and retrieval of text, natural linguistic process, statistical and linguistic methods 

for automatic indexing and classification, boolean and probabilistic approaches to indexing, query 

formulation, output ranking, filtering methods, effective measurement 

 

222362   ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(2-2-5)

 Expert System and Decision Support System 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบผู้เช่ียวชาญ ลักษณะส าคัญ สถาปัตยกรรม แบบจ าลอง การ

แสดงความรู้ ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การ

ตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนาระบบ 

ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และส่วนต่อประสาน การประเมินผล เครื่องมือส าหรับการพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญ

และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 Concepts and theories of expert system; characteristics, architecture, models, knowledge 

representation, rule efficiency, knowledge classification, knowledge management, decision making 

and computerized decision support, decision support system; system development, hardware, 

software and user interface, evaluation, development tools for expert system and decision support 

system 
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222363 การคิดเชิงค านวณ  3(2-2-5) 

 Computational Thinking 

 การคิดเชิงค านวณเป็นกระบวนการในการก าหนดปัญหา ค้นหาวิธีแก้ปัญหาและแสดงออกใน

ลักษณะที่มนุษย์หรือเครื่องจักรสามารถเข้าใจวิธีแก้ปัญหา การย่อยปัญหา การจดจ ารูปแบบ ความคิด

ด้านนามธรรม และการออกแบบอัลกอริทึม 

 Computational thinking is the process of formulating problems, finding solutions and 

expressing them in a way that humans or machines can understand a solution, decomposition, 

pattern recognition, abstraction, and algorithms design 

222364 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence 

 หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา 

ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง การโปรแกรมเชิงพลวัต การเรียนรู้ของ

เครื่อง ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ขั้นตอนวิธีเชงิพันธุกรรม ตรรกศาสตร์คลุมเครือ โครงขา่ยประสาทเทียม  

 Principle and history of artificial intelligence, state space and search, search algorithm, 

graph theory, linear programming model, transportation model, dynamic programming, machine 

learning, expert system, genetic algorithm, fuzzy logic, artificial neural network 

 

222365 เว็บเชิงความหมาย 3(2-2-5)

 Semantic Web 

 แนวคิดของเว็บเชิงความหมาย ระดับช้ันของเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย เอ็กซ์เอ็มแอล 

เฟรมเวิร์คการอธิบายทรัพยากร ออนโทโลยี วิธีการและเครื่องมือส าหรับสร้างออนโทโลจี ภาษาเว็บ

ออนโทโลจ ีการพัฒนาเว็บเชงิความหมาย 

 Concepts of a semantic web, semantic web technology layers, extensible markup 

language, resource description framework, ontology, methods and tools for creating ontologies, web 

ontology language, semantic web development 

 

222366 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)

 Data Mining  

 ขั้นตอนวิธีการท าเหมืองข้อมูล กระบวนการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล การวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยเทคนิคการท าเหมือนข้อมูล วิธีการเรียนรู้ของเครื่อง การประยุกต์ใช้งานด้านการท าเหมือง

ข้อมูล 
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 Process of data mining,  data pre-processing, data analysis with data mining techniques, 

machine learning, application of data mining 

 

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3)  

 Information Technology Project  

 การพัฒนาโครงการและการบูรณาการความรู้ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบตาม

ความตอ้งการหรอืพัฒนาประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี และสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน การ

ทดสอบระบบ การประเมินผลโครงงาน วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดท าเอกสาร การน าเสนอ

โครงงาน  

 Project development and intregrated knowledge, analyze design and develop system as 

a requirement or performance of algorithm,  creating innovations for community problem solving, 

system testing, project assessment, result analysis and conclusion, documentation and project 

presentation  

 

222451  การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   1(0-2-1) 

           Preparation for Information Technology Professional Experience      (ไม่นับหน่วยกิต)              

 รูปแบบและกระบวนการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills training in information technology 

 

222453 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภาครัฐ หรือเอกชน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์                  

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา

โครงงานเชงิบูรณาการกับการท างาน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมและสถานประกอบการ 

 Training in private or government sectors, learning, gaining experience, improving working 

skills in information technology, feasibility study, analysis, design and develop work- integrated 

project under supervisions of advisor and working place 
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222454 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน

งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 

หรอืเอกชน  

 Working in an organization under co- operative education, learning, gaining experience, 

improving working skills in information technology as an apprentice in private or government sectors 

 

241111 คณิตศาสตร์1 3(2-2-5) 

 Mathematics I 

 ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

 Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 

 

247103  สถิติวิเคราะห์         3(2-2-5) 

  Statistical Analysis 

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิต ิหลักเบือ้งตน้ของการส ารวจ 

ด้วยตัวอย่าง สถิตพิรรณนา ความนา่จะเป็น ตัวแปรสุ่มและความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณ

ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล 

 Concept, extent and utility of statistics, statistical methodology, principle of sample survey, 

descriptive statistics, probability, random variable and probability distribution, estimation and 

hypothesis test, elementary analysis of variance, linear regression and correlation analysis, chi-

square test, the use of statistical package program to analyze and interpret the data 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาสาขา  

1. เลข  3 ล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

2. เลขล าดับที ่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

3. เลขล าดับที่  5        หมายถึง  หมวดหมู่วิชา (ตาม มคอ. 1)   

         เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาแกน 

         เลข 1 หมายถึง ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

  เลข 2 หมายถึง ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 

เลข 3 หมายถึง ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

เลข 4 หมายถึง ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือขา่ย และความมั่นคง 

เลข 5 หมายถึง ด้านประสบการณ์วชิาชีพ 

เลข 6 หมายถึง ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

เลข 9 หมายถึง กลุ่มวชิา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 

4. เลขล าดับที่  6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล า

ดับ 

ชื่อ – สกุล เลขบัตประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายศกยภพ 

ประเวทจิตร์* 

35701015xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตรา 

จารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 

สถิต ิ

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2558 

2547 

2537 

2 นางสาวรัตนาวดี  

พานทอง* 

316030076xxxx อาจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยกีารจัดการระบบสารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2564 

2549 

2546 

3 นายสุขชาตรี 

ประสมสุข*

  

31006015xxxxx อาจารย์  Ph.D. 

 M.Eng. 

 Graduated Diploma 

 วท.บ 

Computational Linguistics 

Information Technology 

Applied Information Systems 

คณิตศาสตร์ 

INALCO, Paris, France (นานาชาติ) 

RMIT, Melbourne, Australia  (นานาชาต)ิ 

RMIT, Melbourne, Australia  (นานาชาต)ิ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2554 

2540 

2538 

2528 

4 นายเสถียร 

หันตา* 

357050053xxxx อาจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

ภ.บ.  

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยกีารจัดการระบบสารสนเทศ 

เภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2562 

2546 

2540 

5 นายณัฐดนัย  

ค าขาด 

35401003xxxxx 

 

อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง  

2550 

2546 

6 นายยนืยง 

กันทะเนตร 

15603000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2555 

2551 

7 นายรัตน์ธศักดิ์ 

เพ็งชะตา* 

35707000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2548 

2538 
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ล า

ดับ 

ชื่อ – สกุล เลขบัตประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

8 นายสัณห์ชัย  

หยวียิม* 

36099004xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. (เกียรตนิิยม

อันดับ 1) 

เทคโนโลยกีารจัดการระบบสารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2546 

2539 

หมายเหตุ   *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์

ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน และสหกิจศึกษาซึ่งจะจัด

อยู่ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ  

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

   ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาในการท างานโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมอืได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3  มมีนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ดี 

4.1.4  มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

4.1.4  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

  เป็นหัวข้อที่มุ่ ง เน้นการสร้างผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  เพื่อพัฒ นางาน                           

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คาดว่าจะน าไป

ประยุกต์ใช้งานได้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกิน 3 คน รายงานมี

เนื้อหาครอบคลุมการก าหนดหัวข้อโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบ วิธีการด าเนินงาน                    

ผลการพัฒนา และการประเมินระบบงาน และน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

อย่างเคร่งครัด  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิสิตสนใจ                    

สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ สามารถนิยามปัญหาหรือวัตถุประสงค์ คิดวิเคราะห์ 

ออกแบบ พัฒนา และประเมิน โดยสามารถน าทฤษฎีที่ได้ศึกษาในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการท า

โครงงาน ตามขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตสามารถท างานเป็นทีม ท างานตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายแต่ละบุคคล                      

สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมทางวิชาการและทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  สามารถสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมงาน  สามารถเขียนและพูดทางวิชาการ                    

ในการท ารายงานและการน าเสนอปากเปล่า มีความเชี่ยวชาญในการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์และเครื่องมือ

ในการพัฒนาระบบงาน และสามารถประยุกต์ทฤษฎีและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร 

ในการพัฒนาโครงงานได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาต้น  

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ 

ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มตามสัดส่วนที่เหมาะสม ให้มีการก าหนด

สถานที่และช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเริ่มให้ค าปรึกษาตั้งแต่การเรียนในรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยขณะเรียนช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ในเรื่องการก าหนดกรอบการศึกษา การค้นคว้า 

การปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา การเขียนรายงาน รวมเวลาที่อาจารย์จะต้องดูแลนิสิตเท่ากับ 3 ภาค

การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางในการชี้แจงรายละเอียด 

และให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนสิิตได้  

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1  ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งแรกเมื่อสิ้นสุดรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย ครัง้ที่สองเมื่อสิน้ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 3  

5.6.2  ประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน นิสิตจัดท ารายงานประกอบการพัฒนา

โครงงานตามรูปแบบที่ก าหนด และการจัดสอบน าเสนอปากเปล่า แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่

ต่ ากว่า 3 คน  หรอื  

5.6.3  ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานปากเปล่า หรือท าโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่

ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรอืนานาชาติ 
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ - รับนโยบายการแตง่กาย การเข้าสังคม  

- ให้นิสิตฝึกการน าเสนอมากขึ้นเพื่อสร้างทักษะการเจรจา     

การสื่ อ ส าร  ก ารน า เ สนอ  การมี มนุ ษยสั มพั นธ์ ที่ ดี                      

และการวางตัวในการท างานในรายวิชา 

- การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งในกิจกรรม

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนเิทศก่อนที่นิสติจะส าเร็จการศกึษา 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง ในรายวิชาใน

หลักสูตร 

- สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมในกิจกรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อ

สังคม และวัฒนธรรมไทย 

3. ดา้นภาวะผู้น า - ก าหนดโจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ เป็นราย

กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นสิิตได้ฝกึฝนการท างานเป็นหมู่คณะและ

มีความเป็นผู้น า และส่งเสริมให้นิสิตน าเสนองานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา

ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนได้มกีิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมมุติ เกี่ ยวกั บ

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมการ

น าเสนองาน/โครงงานที่ใช้ทักษะ

1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่

ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและจาก 

การน าเสนอผา่นงานที่มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน 

PLO 2 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่า

ทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น

ชีวิตประจ าวันและการท างาน โดย

การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา

แ ล ะ ตั ว อ ย่ า ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ชีวิตประจ าวันและการท างานใน

อนาคต 

2.ให้ผู้ เรียนน าเสนอและจัดการ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

รู้เท่าทัน 

 

1 .  ประเมิ นความรู้ เกี่ ยวกั บ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจ าวัน

และการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ

สืบค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี  (Information, 

Media and Technology Skills) 

ประกอบด้ วย การรู้ เท่ าทั น

สารสนเทศ (Information Literacy) 

และ การรู้ เท่ าทั นสื่ อ (Media 

Literacy 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผู้อื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้ง

เป็นการบรรยายแนวคิดที่ส าคัญ 

การท ากิจกรรมในชั้นเรียน และ

กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity 

Based Education)  

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy)  ความรอบรู้ ท างด้ าน

สิ่งแวดลอ้ม  (Environmental Literacy) 

และ ความรอบรู้ทางด้านการเงิน 

(Financial Literacy) ในรูปแบบของ

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภปิรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้

ทางด้านการเงนิ (Financial 

Literacy) 
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

การบรรยายแนวคิดที่ส าคัญ ให้

ความรู้ ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการ

คิด และมอบหมายงานให้ผู้เรียน

เกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 

รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

จั ด ก า ร ปั ญ ห า ข อ ง ต น เ อ ง                 

ได้อย่างสร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผูเ้รียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

PLO 4 ผู้เรียนสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการความรู้มาใช้ในการท า

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์

ต่ อสั งคมและชุ มชนเป็ นฐ าน 

(Community Based Learning) เพื่อท า

ให้เกิดการท างานร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นการท างานเป็นทีม ใช้ทักษะใน

การด า เนิ นชี วิ ต ในสั งคมพ หุ

วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดี

งามของสังคมไทย โดยเป็นการ

เรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education) จากชุมชน เพื่อให้

เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ

น า ไ ป ใ ช้ แก้ ปั ญหา ไ ด้ อ ย่ า ง

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

1. ประเมนิทักษะทางสังคมและการ

เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and 

Cross-Cultural Skills) โดยผ่านการ

ท างานเป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมือง

ที่มีความรับผิดชอบตอ่สังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์

และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน 

สุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมนิจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด   
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้
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PLO 5 ผู้ เรียนสามารถแสดง 

ออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ

ด า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ 

(Growth mindset) ผ่านการเรียน

การสอนจากสถานการณ์ ใน

ชีวิตประจ าวัน หรือกรณีศึกษาที่

อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

2. สง่เสริมให้ผู้เรียน สบืค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

3. สง่เสริมให้ผู้เรียนมแีนวคิดความ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใช้กระบวนการคดิเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ในการ

เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่

เกิดขึน้ในรูปแบบของ Prototype ที่

เกิดจากปัญหาการด ารงชีวติ

ประจ าวัน 

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมนิจากการวิเคราะห์ตนเอง

เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเองและในการประกอบอาชีพใน

อนาคต 

4 .  ประเมิ นจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ ประกอบการ และ 

กระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมนิจากการสะท้อนคิด การ

อภิปราย และการน าเสนอแนวคิด 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบ

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้

ผูเ้รียนบูรณาการความรูข้อง

หมวดรายวิชาศกึษาทั่วไปและ

วิชาชีพสร้างสรรค์แนวคิด ผ่าน

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพื่อให้ผูเ้รียน

เสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของ

โครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ

1 .  ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ที่ ใ ช้ ใ น

กระบวนการของการคิ ด เชิ ง

ออกแบบ ประกอบดว้ย การ เข้าใจ

ปัญหา การก าหนดปัญหาให้

ชัดเจน  การระดมความคิดการ

สร้างต้นแบบที่ เลือก และการ

ทดสอบ 

2. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ผา่น

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
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พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

ตน (Project Based Education) 

ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้าง

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้

ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็น

ประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ (Social Innovation) ผา่น

กระบวนการท างานเป็นทีม 

(4Cs) ประกอบดว้ย  การคิด

วิเคราะห์ (Critical Thinking)  การ

สื่อสาร (Communication) การ

ร่วมมอื (Collaboration) และ 

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถอธิบาย

ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดา้นพืน้ฐาน 

และวิชาชีพเฉพาะทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีการก าหนดโจทย์และสร้าง

พืน้ฐานใหรู้้จักการคิดเป็นขั้นตอน

และขบวนการ 

1. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรูจ้าก 

การพิจารณาจากการตอบ

โจทย์ในชั้นเรียนในรายวิชาต่าง 

ๆ ตามเกณฑค์ะแนนปกติ 

 

 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์

ปัญหาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและก าหนดแนว

ทางแก้ไขได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ใหส้่งเสริมใหผู้เ้รียนได้ สืบค้น 

รวบรวม ศกึษา วิเคราะหแ์ละสรุป

ประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการคิด

วางแผนและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 

1. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้

ทักษะจากงานที่ไดร้ับมอบหมาย

หรือกรณีศึกษา 

 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้

นวัตกรรมด้านสารสนเทศที่

ตอบสนองความตอ้งการกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดับองค์กรได้  

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ใหผู้เ้รียน เน้นการปฏิบัติการด้วย

ตนเอง และ ลงมอืปฏิบัติการกับ

โจทย์ปัญหาจริง ในระดับความ

ยากที่ผู้สอนเห็นว่าเหมาะสม 

2. มีการก าหนดโจทย์และสร้าง

กรณีศกึษาที่สอดคล้องกับ

รายวิชานั้น ๆ ที่สามารถน าไป

1. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรูจ้าก

ความก้าวหน้าความเอาใจใส่ 

และ/หรอืความส าเร็จของ

โครงงานในภาพรวม  
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

ประยุกต์และฝกึใช้วธิีการทาง

คณิตศาสตร์ได้ 

PL10 ผูเ้รียนสามารถสร้าง

นวัตกรรมโดยใช้เครื่องมอืด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่าง

เหมาะสม  

1. มีการจัดการเรียนการสอนเน้น

ใหผู้เ้รียนได้ฝกึปฏิบัติงานจริง 

1. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรูจ้าก

ความพึงพอใจที่ไดร้ับจากสถาน

ประกอบการ 

2. การพิจารณาจากการตอบ

โจทย์ในชั้นเรียนในรายวิชา

ต่างๆ ตามเกณฑค์ะแนนปกติ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1.คุณธรรม จริยธรรม  
(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยส์ุจรติ 
  ✓        

(2)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ

สังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและ

สังคม                  

 ✓  ✓       

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและ

สามารถแก้ไข  ข้อขดัแย้งและล าดบัความส าคญั 
✓ ✓  ✓       

(4) เคารพสิทธิและรับฟงัความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ

ในคุณค่าและศกัดิ์ศรีของความเปน็มนุษย์ 
✓          

(5)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคบัต่าง ๆ  ขององคก์รและสงัคม             
  ✓        

(6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ตอ่

บุคคล องคก์รและสงัคม 
  ✓ ✓    ✓   

(7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ  ✓ ✓ ✓       

2.ความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎทีี่ส าคญัใน

เนือ้หาสาขาที่ศึกษา 
    ✓ ✓ ✓    

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ

ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้

เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปญัหา 

     ✓ ✓ ✓   
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรือ

ประเมินระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้

ตรงตามข้อก าหนด 

     ✓ ✓ ✓   

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการ

คอมพิวเตอร ์รวมทั้งการน าไปประยุกต์                      
    ✓    ✓  

(5) รูเ้ข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทาง

คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
    ✓   ✓ ✓ ✓ 

(6) มีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเลง็เห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่

เกี่ยวข้อง                     

    ✓   ✓ ✓ ✓ 

(7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์

ซอฟต์แวรท์ี่ใชง้านได้จริง  
        ✓ ✓ 

(8)  สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน

ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                     
        ✓ ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา  
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คดิ

อย่างมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
     ✓     

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้น

การแก้ไขปญัหา อย่างสรา้งสรรค ์
      ✓ ✓   

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหา

และความต้องการ  
      ✓ ✓   

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง

คอมพิวเตอร์ได้ อย่างเหมาะสม 
        ✓  

(5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 

         ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี มทีักษะด าเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

สามารถสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุม่คน

หลากหลายได ้อย่างมีประสิทธภิาพ 

   ✓  ✓     

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ

แก้ปญัหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือใน

บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

   ✓  ✓    ✓ 

(3) สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 
   ✓  ✓    ✓ 

(4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบ

งานในกลุ่ม 
    ✓ ✓    ✓ 

(5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์

ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่างพอเหมาะ

ทั้งของตนเองและของกลุม่ 

   ✓       

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ

ทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 
   ✓ ✓      

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มทีักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
      ✓ ✓   

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิระยุกต์ต่อปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

      ✓ ✓ ✓  

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการ

เขียน พรอ้มทั้งเลือกใช้รูปแบบของสือ่การน าเสนออย่าง

เหมาะสม 

✓    ✓      

(4) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1  PLO 2  PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

6.สุนทรียภาพ 

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา 

ศิลปะและวฒันธรรม 
  ✓ ✓ ✓      

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรกัษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓      

(2) สามารถพฒันาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓  ✓ ✓  ✓     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชา/วิขา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           

กลุ่มภาษา           

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน •          

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ •          

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน •          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร •          

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและวิชาชพี •          

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั           

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล  •         

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล • •         

กลุ่มทักษะชวีิต           

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต   •        

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   •  •      

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม   • •       

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน           

003305 
กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 
•          

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี   • • • • • •    • 

หมวดวิชาเฉพาะ              

กลุ่มวิชาแกน           

คณิตศาสตร์และสถิต ิ ส าหรับนักเทคโนโลยสีารสนเทศ           
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กลุ่มวิชา/วิขา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

241111  คณิตศาสตร์1       • •   

247103  สถิตวิเิคราะห ์       • •   

พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ           

222101  เทคโนโลยสีารสนเทศ  • •    •    

วิชาเฉพาะด้าน           

องค์การและระบบสารสนเทศ           

100007  กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร์   • •       

222211  แนวคดิระบบฐานขอ้มูล   • • • • • •   

222212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  • • •   • •   

222311  ธุรกิจอัจฉรยิะและการวเิคราะห ์  • •    • • • • 
222312 การวเิคราะห์ขอ้มูลในองคก์ร   •    • • •  

เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต ์           

222121  เว็บเทคโนโลยี    •    •    

222221  การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน       • •   

222222  หัวขอ้ปัจจุบันดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  •      •   

222321  ระเบียบวธีิวิจัย   • • • • • • •  

222322  การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ   • • •   • •  

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ • • • • • • • • • • 
146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ •  •        

กลุ่มเทคโนโลยีและวธิีการทางซอฟต์แวร์            

222131  
สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และการแก้ปัญหาเชิง

ตรรกะ 

 • • •   • •   
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กลุ่มวิชา/วิขา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

222132  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   • • •  •    

222133  
การออกแบบการปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละ

คอมพิวเตอร์ 

 •  •  • •    

222231  โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวธีิ   • • •  •    

222232  วธีิการวิเคราะห์และออกแบบระบบ •  • •  • • •   

222331  การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถ ุ   • •   • • •  

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ            

222241  เทคโนโลยเีครอืขา่ย  •   •  • •   

222341  ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  • •    • • •  

วิชาเอกเลือก           

กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ           

222313  
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานโลจิสตกิส์และโซ่

อุปทาน 

 • •    • • •  

222314  เทคโนโลยสีื่อดจิิทัลเพื่องานสื่อสารองค์กร •     • • • •  

222315  พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์  • • •  •  • •  

222316  เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ในองคก์ร   •  •  •  • • • 
222317  เครอืขา่ยไรส้าย  •   •   • • • 
222318  นติคิอมพิวเตอร์   • • •   • • •  

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์           

222323  การประยุกตใ์ชค้ลาวด์แพลตฟอร์ม  •    •  • •  

222324  เทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์  •  • •  • • • • 
222325  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาระดับองค์กร  •   •   • • • 
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กลุ่มวิชา/วิขา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

222326  
การพัฒนาแอปพลเิคชันบนคอมพวิเตอร์เคลื่อนท่ี

แบบเฉพาะ 

 • • • •   • •  

222327  
การพัฒนาแอปพลเิคชันบนคอมพวิเตอร์เคลื่อนท่ี

แบบข้ามแพลตฟอร์ม 

 • • • •   • •  

กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ           

222361  การสบืค้นสารสนเทศ  •   •  • • •  

222362  ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  •  •  • • • • • 
222363  การคิดเชงิค านวณ   • • •   • • • 
222364  ปัญญาประดิษฐ์   • • •   • •  

222365  เว็บเชงิความหมาย  •  • •  • • •  

222366  การท าเหมอืงขอ้มูล   • • •   • • • 

กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม           

222452  การฝึกงาน • • • • • • • • • • 
222453 สหกิจศกึษา                         • • • • • • • • • • 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต           

222451  
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 • •    • • •  

กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น           

222191 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต  •     •    
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

 (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม มีวนิัย                        

     ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข                  

ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(5)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ               

      ขององค์กรและสังคม 

(6)  สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ตอ่บุคคล องค์กรและสังคม 

(7)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม    

อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                      

กับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์

โปรแกรมจ าเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์

ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นิสิตสามารถ  

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติ                

ด้านคุณธรรม จรยิธรรมอย่างนอ้ย 7 ข้อตามที่ระบุไว้ 

นอกจากนั้น  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยั งมีวิ ชาเกี่ ยวกับ กฎหมาย                           

และจริยธรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม 

จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่าง              

ท ากิจกรรมที่ก าหนด มีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน              

ความประพฤติของนิสิต นิสิตที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพื่อสังคม             

เพิ่มก่อนจบการศกึษา 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้น             

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนิสิตต้องมี   

ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก

กลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรอืลอกการบ้านของผู้อื่นเป็นต้นนอกจากนี้
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อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้ งมี                          

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เ ช่น การยกย่องนิสิตที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่                           

ส่วนรวม เสียสละ นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบ

อาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ประเมนิจากการตรงเวลาของนสิิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด   

    ระยะเวลาทีมอบหมาย และ การรว่มกิจกรรม 

(2) ประเมนิจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนิสติในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 

     หลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) มคีวามรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาสาขาที่ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ์ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรอืประเมินระบบองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์                      

     รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

(5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เนื่อง 

(6) มคีวามรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง                      

     และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(7)  มีประสบการณใ์นการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวรท์ี่ใช้งานได้จริง  

(8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ                        

      ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา               

และแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้า หรือ ท าความเข้าใจในประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้               

การสอนจะเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างทฤษฎีกับปรากฎการณ์ตา่ง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง  



66 

 

ผู้เรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง                      

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ             

ของรายวิชานั้น ๆ  

นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ                

เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน              

ในสถานประกอบการ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชา             

ในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาที่นิสิตอยู่ในหลักสูตร ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติ

ของนสิิในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 

(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรอืโครงการที่น าเสนอ 

(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศกึษา 

 

3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อย่างสรา้งสรรค ์ 

(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้  

อย่างเหมาะสม  

(5) ใ ช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้             

อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ให้มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จัก ค้นคว้า

วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีการพัฒนาค้นหา

ความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและน าเสนอ  อาจารย์                   
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ต้องเน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด                     

ด้วยตนเอง  

ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา                        

โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียว              

จากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามตา่ง ๆ 

(1) กรณีศกึษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การอภิปรายกลุ่ม 

(3) ให้นสิิตมโีอกาสปฏิบัติจริง 

 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา 

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยง

ข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับ

นิยามตา่ง ๆ 

ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบัติ ของนิสิต เ ช่นประ เมิน                          

จากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์เป็นต้น 

 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสาร             

ทั้ ง ภ าษ า ไ ท ย แล ะ ภ าษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศกั บ ก ลุ่ ม ค น หล าก ห ล า ย ไ ด้                                   

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก ในการแก้ปัญหา

สถานการณต์่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรอืในบทบาทของผู้รว่มทีมท างาน 

(3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(4)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

(5)  สามารถเป็นผู้ ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ งส่วนตัว                       

และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิชาชีพ                     

อย่างตอ่เนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน               

คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 

ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์                           

ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ให้นสิิตระหว่างที่สอนวิชา หรอือาจให้นสิิตไปเรียน

วิชาทางดา้นสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1) (2)และ (3)ได้ในระหว่าง

การท ากิจกรรรมรว่มกัน 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี

ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างตัวบุคคล                     

และความสามารถในการรับผดิชอบดังนี ้

(1) สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2) มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน                 

ได้เป็นอย่างดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกีับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผู้น า 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่ม               

ในช้ันเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน

ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 

5  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มทีักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
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(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ

การแสดงสถิตปิระยุกต์ตอ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้

รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง               

และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจใหน้ิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

ต่อนสิิตในชัน้เรียน อาจมกีารวิจารณ์ในเชงิวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสติ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบาย                     

ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอ               

ต่อช้ันเรยีน 

 

6. สุนทรียภาพ 

มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญของการดูแล

รักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการท างานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการน าเสนอผลงาน

หน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการน าเสนอ

ด้านวิชาการ 

 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

ประเมินจากการน าเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ              

และมีการใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีภาวะสุขภาพ                  

ที่ดยีิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

   การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และ

น าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้  การ

ทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวนสอบใน

ระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับโดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการ

ดังตัวอย่างตอ่ไปนี ้

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ 

(2)  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ ง

แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน

ประกอบการนัน้ ๆ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  

(3) การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่ก าลังจะ

ส าเร็จการศกึษาและเข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้น ๆ 
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(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความพร้อมและความรู้ที่ได้จาก

สาขาวิชาที่เรียนและสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ

บัณฑติ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 

ต่อความพร้อมของนสิิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

(6) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง

และวางขายจ านวนสิทธิบัตรจ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพจ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อ

สังคมและประเทศชาติจ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ตอ่สังคม. 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม

เวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่เริ่มเข้าท างาน ให้มีความรู้                   

และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน และในระดับคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน                    

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน                        

ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่ เป็นประโยชน์                            

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ                    

การสัมมนา ทั้งในประเทศและหรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

1.3 การประเมนิการปฏิบัติงานของคณาจารย์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม        

การสอนและการวิจัยอย่าง ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก                          

การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้ งในด้านการบริหารและเรื่องอื่น                             

ที่ เป็นประโยชน์  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์ กรต่าง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ                             

และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนาทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

2.1.2  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย  

2.1.3  การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้             

และคุณธรรม โดยการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมท างานวิจัย การให้บริการ หรือการช่วย

กิจกรรมทางดา้นวิชาการแก่สังคม  

2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 
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2.2.6 จัดให้มกีารศกึษาปฏิบัติดว้ยตนเองและแลกเปลี่ยนความรูเ้ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบัน                   

อุดมศกึษาอื่น 

2.2.7 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่างๆในระดับสถาบันอุดมศกึษา 

2.2.8 จัดให้มกีิจกรรมอื่น ๆ เช่น การพัฒนาตนเองทั้งรา่งกายและจติใจ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้ าที่ เ สนอหลักสูตร ใหม่                             

หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                 

พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2552 และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ                     

และความสามารถของบัณฑิตส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูล                

มาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   

อย่างแท้จริง 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  3. 1 . 1  คณะพิจารณาแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคน                              

พร้อมจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า                 

ในการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย               

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์                    

และมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ ไม่ ใ ช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาระดับปริญญาโท                               

หรอืปริญญาเอก  
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร              

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ แนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจั ดหาอาจารย์พิ เ ศษที่ มี ป ระสบการณ์และความ เ ช่ี ยวชาญเฉพาะด้ าน                                 

หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์               

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัต ิและด าเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้                           

อัตราการส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร                  

ในแต่ละป ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ                  

ทั้งภายในภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ               

การบริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงแผนการด าเนินการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์              

โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน                  

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ  ได้รับทราบข้อมูล                 

และน าไปปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป  

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่น 

ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์                              

ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน            

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 5 ห้องเรียน              

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่อง                     

และอุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. หอ้งปฏิบัติการดจิติอลและไมโครโพรเซสเซอร์ ประกอบด้วย 

1. คอมพิวเตอร์จ านวน 20 เครื่อง 

2. ชุดฝกึปฏิบัติไมโครโพรเซสเซอร์จ านวน 20 ชุด 

3. ชุดฝกึปฏิบัติการออกแบบวงจรดจิติอลขั้นสูงจ านวน 20 ชุด 

4. ชุดฝกึหุ่นยนต์ขนาดเล็กจ านวน 15 ชุด พร้อมหุ่นยนตจ์ าลองการเคลื่อนไหวมนุษย์ 1 ตัว  

  

 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรใหบ้ริการในการค้นคว้าศกึษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ ายความเร็ ว ในการรับส่ งข้อมูล  100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสาร                             

และสื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน               

และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ                 

จ านวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์                    

และหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่ ง เกินจ านวนที่ก าหนดโดย                         

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

นิสิตสามารถค้นและจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย

ออนไลน์ได้ นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิต                   

ได้ค้นคว้างานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานขอ้มูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science 

Direct, Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสติสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บ

ไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศกึษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

  6.2.2 มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง                   

ให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 



78 

 

  6.2.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3. 1  ประ เมินความเพียงพอของทรัพยากร  วางแผน จัดหา และติดตาม                         

การใชท้รัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีส่วนร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 

  6.3.3 ติดตามการใชท้รัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคกรศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย   ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ                 

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต                       

การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียนซึ่ง เมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว

ข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่

สามารถท าให้ผู้เรยีนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ               

ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน               

การสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์               

การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้จงเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชา

และการใชส้ื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนิสิตเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และอาจต้อง

ออกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์              

จะไปนิ เทศนิสิต ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนิสิตว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่                          

มีความรับผิดชอบหรือไม่ และยังมีจุดอ่อนด้อยในทักษะด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด              

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน                        

ทั้งในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ                     

ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยก าหนดใหทุ้กหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัยแสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมิน                       
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เพื่อพัฒนาหลักสูตรโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะทุก 2 ปี และประเมินผล             

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 4 ป ี

ดัชนบี่งชีม้าตรฐานและคุณภาพการศกึษา ส าหรับหลักสูตรนี ้(ระบุ) 

(1) จ านวนนิสติที่รับเข้าเป็นไปตามแผน 

(2) จ านวนนิสติที่ส าเร็จการศกึษาตามเวลาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

(3) อัตราส่วนอาจารย์ ต่อ นิสติเต็มเวลาเทียบเท่า 

(4) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชใ้นการศกึษาจนส าเร็จการศึกษา 

(5) ร้อยละของนสิิตได้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา 

    ก าหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชีข้้างต้นทุก ๆ ระยะ 4 ปี 

   ก าหนดการประเมินครัง้แรก ปี พ.ศ. 2562 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 

และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ               

ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา                  

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย                  

และสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 



84 

 



85 

 



86 

 

 



87 

 



88 

 



89 

 



90 

 



91 

 

  



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตาราง ข1 เปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน

ของ มคอ.1 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

อว. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  

30 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  

30 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  

84 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  

84 หน่วยกิต 

91 หน่วยกิต 88 หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน    

     - คณิตศาสตร์และสถิติ  ส าหรับ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       -พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 15 หน่วยกติ 

6 หน่วยกติ 

 

6 หน่วยกติ 

9 หน่วยกติ 

6 หน่วยกติ 

 

3 หน่วยกติ 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 

- ประเด็นด้านองค์การและระบบ

สารสนเทศ 

- เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ 

- เทคโนโลยแีละวิธีการทาง

ซอฟต์แวร ์

- โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 

45 หน่วยกติ 

9 หน่วยกติ 

 

18 หน่วยกติ 

12 หน่วยกติ 

 

6 หน่วยกติ 

 52 หน่วยกติ 

10 หน่วยกติ 

 

21 หน่วยกติ 

15 หน่วยกติ 

 

6 หน่วยกติ 

58 หน่วยกติ 

13 หน่วยกติ 

 

21 หน่วยกติ 

18 หน่วยกติ 

 

6 หน่วยกติ 

2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก   15 หน่วยกติ 15 หน่วยกติ 

2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม 

 - ฝึกงาน 

 - สหกิจ 

 

0-3  หน่วยกติ 

6-9  หน่วยกติ 

 9 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4.รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

(ถ้ามี) 

  1 หน่วยกติ 1 หน่วยกติ 

รวม  (หน่วยกิต)    
ไม่น้อยกว่า  

120 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  

120 หน่วยกิต 
127(1) หน่วยกิต 124(1) หน่วยกิต 
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ตาราง ข2 เปรียบเทยีบรายละเอยีดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                           30      หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไป                                      30       หน่วยกิต            

001101 การใชภ้าษาไทย                                     3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการฟัง

และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ

แสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน                    2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอา่น ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                         3(2-2-5) 

Ready English  

      ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily- life including 

getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                            1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตรอ์ื่น       การ

ผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                            3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

001103   

 

 

 

 

  

 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน          3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้งและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different situations 

in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication in airport, 

airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

communicating basic information regarding self and 

others in daily life context  

 

 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                               3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อา่น เขียน ไดแ้ก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in 

daily life, English usage for listening, speaking, reading 

and writing including e-mail, summarizing from media, 

news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in familiar situations 

and describing familiar matter 
 

 

 

 

 

 
002201 พลเมืองใจอาสา                                      3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ       3(2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in academic 

and professional contexts 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                 3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส                 การ

เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        ความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค 

จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล  1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

  

  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท าธุรกรรมพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ การใชเ้ทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต การใชซ้อฟแวร์ส านักงาน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

        Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions            

      Concepts of computer and internet technology, office 

software, principles of electronic commerce, usage of 

computer and internet technology, usage of office 

software   

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม                 3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการ รับประทานอาหารเพื่ อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชวีิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด   

 Concept of health and environment, state of 

health, mental, emotion, health factors, analysis and 

planning of healthy consumption, dialy-health product, 

relation between emotion and health, recreation and 

exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural disaster, water 

management in dialy life, waste processing and 

environmental saving 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                 2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

 

       หลักกฎหมายและจรยิธรรมที่เกีย่วข้องกับเทคโนโลยี

สารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคัดสรร

ข้อมูลข่าวสารมาใชแ้ละน าเสนอข้อมลู การสื่อสารอย่างมี

จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยสีารเทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                            3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ            และ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       คัด

กรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology:  hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic commerce 

transaction, office automation program and software application 

for multimedia production, search, screening and selection data 

for work and daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and related legal regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ   3(2-2-5)  

  Artistic for Life Management                 

     ป รั ชญ า ชี วิ ต  ก า รด า ร ง ชี วิ ต บ นค ว าม

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการ

ด าเนินชีวติ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวติ

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกาย

และจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น 

การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชวีิตประจ าวัน  

        Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                              3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life and 

planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency economy,thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ3(2-2-5)                                          

Skills Development and Lifelong Learning     

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ

พัฒนาทักษะทางสั งคม  บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วน

บุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth 

mindset, development of social skills, personality 

and expression in society, thinking skills, creative 

thinking, communication skills and lifelong learning 

for future, personal financial skill 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม                  

3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ค วามส าคัญของบุ คลิ กภาพ  การ เส ริมส ร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย

พะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai and global 

social cont 

003203 ความเป็นพลเมืองและความรับผดิชอบต่อสังคม 

Citizenship and Social Responsibilities 2(0-4-2) 

         การแสดงบทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

ในการท างานร่วมกันได้ การน าความคิดเห็นมาปรับ

ประยุกต์ ในการท างานร่วมกัน การแก้ปัญหา

ความสัมพันธ์ในกลุ่มท างาน การแสดงบทบาทใน

การโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่น   การแสดงบุคลิกภาพ

ทางกายและวาจา และแสดงความคิดเห็นในที่

สาธารณะ การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการ

ท างานและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ            การ

ด าเนินการตามแผนสู่เป้าหมาย การปกป้องการ

ละเมิดสิทธิ์ของตนเองได้ การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การปรับตัว     ในการอยู่

ร่วมกับผู้อื่น การแสดงออกถึงความตระหนักในคุณค่า

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย การ

แสดงออกถึ งการยอมรับในความแตกต่ างทาง

วัฒนธรรม และให้ความเคารพผู้อื่น กฎหมายกับการ

ด ารงชีวติในสังคม 

          Performing assigned roles and duties in 

collaborative works, application of opinions in 

collaborative works, problem solving concerning 

collaborative partnership, roles in persuasion, 

expression of physical and verbal personalities, 
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ปรับปรุง 

opinion expression in public, planning and strategy 

formulation in working, systematic problem solving, 

implementing plan for goal achievement, ability to 

afford human rights protection, cooperation and 

adaptability to changing environment, adjustment, 

means of expression for awareness of value and 

importance of Thai culture, means of expression for 

acceptance of cultural diversity and respect, laws 

and social life 

   003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม       1(0-2-1) 

และชุมชน 

 Health Environment and Community Management                                             

           การประเมินสุขภาพของตนเองและผูอ้ื่น 

ความปลอดภัยในการด ารงชีวติ การประเมิน  

ผลกระทบของสิง่แวดล้อมต่อตนเองและผูอ้ื่น และ

ปรับปรุงแก้ไขวางแผนด้านสุขภาพ สิง่แวดล้อมและ

ชุมชนแบบมีส่วนรว่ม การวางแผนและด าเนิน

โครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

           Health assessment of oneself and others, safety 

in life, assessment of environmental effects on oneself and 

others, participatory action planning in health, 

environment and community, developing and formulating 

health, environment and community plan 

    

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็   3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าห รับ ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ

คิ ด เ ชิ ง อ อกแบบ  คุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รมของ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, qualities 

of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for 

digital age entrepreneurs, design thinking process, concepts 

of developing new products using design thinking process, 

ethics for digital age entrepreneurs 
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ปรับปรุง 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ  3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation 

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

            Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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ตาราง ข3 เปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2560 

และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระท่ีปรับปรุง 

หมวดวชิาเฉพาะ                        91    หน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะ                  88    หน่วยกิต  

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ    15    หน่วยกิต กลุ่มวชิาแกน               9    หน่วยกติ  

241121  หลักการทางคณิตศาสตร์          3(2-2-5) 

   Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร์และระเบยีบวธิีพิสูจน ์การพสูิจนท์ฤษฎีบท

ที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบ

จ านวนจริง 

Logic and proof methods, proofs of theorems 

concerning sets, relations, functions and real numbers 

systems 

241111 คณิตศาสตร์1 3(2-2-5) 

           Mathematics I 

ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์

ของฟังกช์ันพชีคณิตและฟังก์ชันอดศิัย การประยุกต์ของ

อนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

เปล่ียนรายวชิา 

247221 สถติิวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

 Statistical Analysis  

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถติิ  การน าสถติิไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลัก

เบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง  สถิติพรรณนา 

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัว

แปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและ

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง

เ ส้น  การทดสอบด้วย ไคก า ลั งสอง  สถิ ติ ไม่ อิ ง

พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิ เคราะห์และแปลผลConcept, extent and utility of 

statistics, the application of statistics in daily life, 

statistical methodology, principle of sample survey, 

descriptive statistics, probability, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, 

estimation and hypothesis test, elementary analysis of 

variance, linear regression and correlation analysis, 

chi- square test, nonparametric statistics, the use of 

statistical package program to analyze and interpret 

the data 

247103 สถติิวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

 Statistical Analysis  

แนวคดิ ขอบเขตและประโยชน์ของสถติิ  การน าสถติิไป

ใชใ้นชีวติประจ าวัน ระเบยีบวธิีการทางสถติิ หลัก

เบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง  สถติิพรรณนา 

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่และความน่าจะเป็นของตัว

แปรสุม่ การแจกแจงของตัวสถติิ การประมาณค่าและ

การทดสอบสมมุติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน

เบ้ืองต้น การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง

เส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง สถติิไม่อิงพารามิเตอร ์

และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์และแปล

ผลConcept, extent and utility of statistics, the 

application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, descriptive 

statistics, probability, random variable and probability 

distribution, sampling distribution, estimation and 

hypothesis test, elementary analysis of variance, linear 

regression and correlation analysis, chi-square test, 

nonparametric statistics, the use of statistical package 

program to analyze and interpret the data 

เปล่ียนรหัส ชื่อ และ

ค าอธิบายรายวชิา 

222111  ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น            3(2-2-5) 

           Introductory Information Technology 

ระบบปฎิบั ติการ โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการ

ประมวลผล สถาปัตยกรรมและการจัดการการ

ปร ะมวลผล  การ ส่ื อสาร ข้ อ มู ล และ เครื อ ข่ า ย

คอมพิวเตอร์ ทฤษฏีระบบสารสนเทศ การจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบสารสนเทศแบบ    ต่าง ๆ ที่

ใช้ในองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงกล

222101 เทคโนโลยสีารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Information Technology 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลข้อมูล ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล การจัดการข้อมูล 

เทคโนโลยีฐานข้อมูล การส่ือสารข้อมูล ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ กฎหมาย

และจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ปรับรหัส ชื่อ

รายวชิา 

และค าอธิบาย

รายวชิา 
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ยุทธ์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อจริยธรรม

และสังคม ธุรกจิอิเล็กทรอนกิส์และระบบสารสนเทศ 

Operation systems, Computing Infrastructures, 

architecture and organization,  data communication 

and computer network, theory of information systems, 

information resource management, different types of 

information systems in organization, information 

systems for strategic planning, information systems 

effect on ethics and social, e-business and information 

systems 

Evolution of information technology, components of computer 

systems; data processing systems, hardware and software, 

data and data representation, data management, database 

technology, data communication, computer network 

systems, management information technology, information 

system development, information systems in globalization, 

law and ethics of information technology 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน                       52  หน่วยกิต กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน                       58  หน่วยกิต  

ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    10   หน่วยกิต ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    13   หน่วยกิต  

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

 Computer Laws and Ethics   1(1-0-2)                                  

ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคม

ออนไลน์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

ไทยและสากล  

Regulations, rules, ethics, online social network 

etiquette, intellectual property law, law of information 

and communication technology in Thailand and 

international 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

 Computer Laws and Ethics   1(1-0-2)                                  

ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคม

ออนไลน์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

ไทยและสากล  

Regulations, rules, ethics, online social network 

etiquette, intellectual property law, law of information 

and communication technology in Thailand and 

international 

คงเดิม 

222112  การพัฒนาส่ือประสม           3(2-2-5) 

 Multimedia Development  

ชนิดของส่ือประสม ลักษณะของส่ือประสม การ

ประยุกต์ส่ือประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งานส่ือ

ประสม รูปแบบแฟม้ส่ือประสม การออกแบบส่ือประสม 

การพัฒนาส่ือประสม การเผยแพร่สื่อประสม 

Multimedia type, multimedia characteristic, applied 

multimedia, multimedia hardware and software, 

multimedia file formats, multimedia design, 

multimedia development, multimedia distribution 

 ปดิรายวชิา 

 

222310 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ    

        Organization Management and Information 

Systems 3(2-2-5) 

ความรู้ เกี่ ยวกับองค์กร  โครงสร้ าง  พฤติกรรม 

สภาพแวดล้อม การจัดการองค์กร ระบบสารสนเทศที่

ใช้ในองค์กร ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยี

ส า ร สน เ ทศ Knowledge of organization, structures, 

behavior, environment, organization management, 

information system in organization, return on 

investment in information technology 

 ปดิรายวชิา 

222411 การประยุกต์ระบบสารสนเทศ        3(2-2-5)   

  ร่วมสมัยในองค์กร   

 Application of Contemporary Information 

System in Organization 

 ปดิรายวชิา 
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ระบบสารสนเทศร่วมสมัย โปรแกรมประยุกต์ระดับ

องค์กรที่ ใช้ในปัจจุบัน การวางแผนทรัพยากรของ

องค์กร ระบบการจัดการโซ่อุปทาน ระบบการจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู้Contemporary 

information system, enterprise applications are 

commonly used, enterprise resource planning, supply 

chain management systems, customer relationship 

management systems, knowledge management 

systems 

222221 แนวคดิระบบฐานข้อมูล           3(2-2-5) 

 Database System Concepts 

แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการ

ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการ

ฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

ภาษาสอบถาม การบูรณภาพและความม่ันคงของข้อมลู 

ความมั่นคงและการปอ้งกันฐานข้อมูล การส ารองข้อมลู

และการคืนสภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง

กับระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล 

Basic concept of database system and database 

management system, architecture of database 

management systems, data modeling, relational 

database, relational database analysis and design, 

query language, data integrity and security, database 

security and protection, backup and recovery, locking, 

new technology of database system, database 

application 

222211 แนวคดิระบบฐานข้อมูล           3(2-2-5) 

 Database System Concepts 

แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการ

ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการ

ฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชงิสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษา

สอบถาม การบูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล 

ความมั่นคงและการปอ้งกันฐานข้อมูล การส ารองข้อมูล

และการคืนสภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง

กับระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล 

Basic concepts of database system and database 

management system, architecture of database 

management systems, data modeling, relational 

database, relational database analysis and design, 

query language, data integrity and security, database 

security and protection, backup and recovery, locking, 

new technology of database system, database 

application 

ปรับรหัสรายวชิา 

 222212 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 

 Management Information System 

การจัดการข้อมูล การจัดการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มี

ความสัมพันธ์กันจากแหล่งต่าง ๆ การวางแผนระบบ

สารสนเทศเชงิกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศระดับองค์กร ระบบ

สารสนเทศเพื่อน าไปใช้ไปสนับสนุนการตัดสินใจ แนวโน้ม

การประยุกต์ใช้สารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม 

Data management, data collection and data storage from 

different sources, planning for strategic information 

system, enterprise information systems, information 

systems for decision support, trends of information 

applications ethics and social issues 

เปิดรายวชิาใหม่ 

 222311 ธุรกจิอัจฉริยะและการวเิคราะห ์ 3(2-2-5)  

 Business Intelligence and Analytics 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ การ

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจอัจฉริยะ องค์ประกอบของ

ธุรกิจอัจฉริยะ ประเภทและแหล่งข้อมูลของระบบอัจฉริยะ 

การเตรียมแหล่งข้อมูลตามรูปแบบระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเข้าสู่ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การ

แปลงข้อมูลส าหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ การสร้างรายงาน

เปิดรายวชิาใหม่ 
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หลายมิติ การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของธุรกิจอัจฉริยะ 

จริยธรรมและกฎหมายส าหรับธุรกจิอัจฉริยะ  

 Concepts and theories of big data, big data 

management, business intelligence; components of 

business intelligence, types and sources of business 

intelligence, preparing data sources according to the 

business intelligence, model linking data sources to 

business intelligence, data transformation for business 

intelligence, multidimensional report, applications and 

benefits of business intelligence, ethics and law for 

business intelligence 

 222312 การวเิคราะหข์้อมูลในองค์กร     3(2-2-5) 

 Data Analytics in Organizations 

การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสรุปข้อมูล การ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลและการแสดงผล การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ การวิเคราะหเ์ชงิ

ท านาย การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถติิ 

Ddata collection, data storage, data summary, correlation 

analysis and data visualization, business data analysis and 

decision making, predictive analysis, data analysis with 

statistical software 

เปิดรายวชิาใหม่ 

ด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์      21    หน่วยกิต ด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต ์     21    หน่วยกิต  

222321 เว็บเทคโนโลย ี           3(2-2-5)  

 Web Technology  

เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บ 

ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ การสร้าง

เว็บเพจแบบพลวัต เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเว็บเชิง

ความหมาย 

Internet technology, architecture of the world wide 

web, web page design theory, web standard, 

dynamic web page building, web services, semantic 

web technology 

222121 เว็บเทคโนโลยี       3(2-2-5)  

 Web Technology  

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บ 

ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ การสร้างเว็บ

เพจแบบพลวัต  เว็บ เซอร์ วิส  เทคโนโลยี เว็บ เชิ ง

ความหมาย 

Internet technology, architecture of the world wide 

web, web page design theory, web standard, dynamic 

web page building, web services, semantic web 

technology 

ปรับรหัสรายวชิา 

222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 

 Internet Programming 

การเข้าถึงฐานข้อมูล การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต การ

ส่ง-รับข้อมูล การโปรแกรมตามวิถีออกแบบ , การ

ทดสอบโปรแกรม การใชป้ระโยชน์จาก API ภายนอก   

Database accessing, dynamic webpage development, 

data sending and receiving, design pattern 

implementation, program testing, and outside API 

implementation 

222221 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  3(2-2-5) 

 Web Application Development 

การเข้าถึงฐานข้อมูล การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต การ

ส่ง-รับข้อมูล การโปรแกรมตามวิถีออกแบบ การ

ทดสอบโปรแกรม การใชป้ระโยชน์จาก API ภายนอก  

Database accessing, dynamic webpage development, 

data sending and receiving, design pattern 

implementation, program testing, and outside API 

implementation. 

ปรับรหัสรายวชิา 

ชื่อวิชาและ 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

222323 เทคโนโลยสีารสนเทศทันสมัย     3(2-2-5) 

   Modern Information Technology       

สัมมนา การน าเสนอหัวข้อ นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ 

หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจ แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

222222 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 สารสนเทศ      

 Current Topics of Information Technology       

หัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนใจ เทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่ การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  

ปรับรหัสรายวชิา 

ชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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Seminar, topic presentation, innovations, techniques, 

equipment, current interesting topics, trends of 

information technology 

การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้โจทย์จากกรณีศึกษา

ปัญหาในชุมชุน 

Current interesting topics in information technology, 

modern information technology, studying, data 

collection, problem analysis and problem solving from 

community case study 

222322 ระเบยีบวธิีวิจัย                          3(2-2-5) 

            Research Methodology  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการวิจัย การ

ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง วิธี การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย การเก็บรวบรวมและ

การวิ เคราะห์ข้อมูล  การ เขียนรายงานการวิจัย  

ซอฟต์แวร์ในการวจิัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Basic of research, types of research, literature review, 

sampling methods, research tools, data collection and 

analysis, report writing, software for information 

technology research 

222321 ระเบยีบวธิีวิจัย                          3(2-2-5) 

           Research Methodology  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการวิจัย การ

ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกก ลุ่ม

ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและ

การวิ เคราะห์ข้อมูล  การ เขียนรายงานการวิจัย  

ซอฟต์แวร์ในการวจิัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Basic of research, types of research, literature review, 

sampling methods, research tools, data collection and 

analysis, report writing, software for information 

technology research 

ปรับรหัสรายวชิา 

222320  การจัดการโครงการ                   3(2-2-5) 

            ด้านระบบสารสนเทศ 

            Information System Project Management  

องค์ประกอบของโครงการ  การจัดการโครงการด้าน

ระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ การวางแผน

โครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและ

การควบคุมโครงการ  การทบทวนโครงการ การ

ประเมินโครงการ 

Components of project, Information system project 

management, project life cycle, project planning, 

project estimating, project monitoring and controlling, 

project reviewing, project evaluating 

222322  การจัดการโครงการ                3(2-2-5) 

            ด้านระบบสารสนเทศ 

            Information System Project Management                                      

องค์ประกอบของโครงการ  การจัดการโครงการด้าน

ระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ การวางแผน

โครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและ

การควบคุมโครงการ  การทบทวนโครงการ การ

ประเมินโครงการ 

Components of project, Information system project 

management, project life cycle, project planning, 

project estimating, project monitoring and controlling, 

project reviewing, project evaluating 

ปรับรหัสรายวชิา 

 222421 โครงงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(0-6-3) 

           Information Technology Project                        

การพัฒนาโครงการและการบูรณาการความรู้  การ

วเิคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาระบบตามความต้องการ

หรือพัฒนาประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี  และสร้าง

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน การทดสอบระบบ 

การประเมินผลโครงงาน วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล 

การจัดท าเอกสาร การน าเสนอโครงงาน  

Project development and intregrated knowledge, 

analyze design and develop system as a requirement 

or performance of algorithm,  creating innovations for 

community problem solving, system testing, project 

assessment, result analysis and conclusion, 

documentation and project presentation  

 

 

 

 

ปรับรหัสวชิา 
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146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  

               English for Specific Purposes     3(3-0-6) 

การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้น

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ท่ีนิสิตก าลังศึกษา 

English in specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skills related to 

students’ discipline  

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  

               English for Specific Purposes     3(3-0-6) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดย

มุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการเขียน 

โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ที่ นิสิตก าลังศึกษาอยู่ เข้ากับค าศัพท์เชิง

วิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทาง

ไวยากรณท์ี่ซับซอ้นขึ้น 

       Develop integrated English skills focusing 

mainly on productive skills—speaking and writing, 

combining the various topics related to the students’ 

study areas with more academic and technical terms 

and more complex grammar structures 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี    15  หน่วยกิต                                                                 

ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์             

18  หน่วยกติ                                                                 
 

222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 

          และการแกป้ัญหาเชิงตรรกะ 

Computer Architecture and Logical Problem Solving

กระบวนการท างานของคอมพวิเตอร์ การใชเ้หตุผลและ

การแกป้ัญหาดว้ยตรรกศาสตร์ การวเิคราะห์ปัญหา ผัง

งาน โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ โครงสร้างควบคุม

แบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบท าซ้ า หลักการ

เขียนโปรแกรม รหัสเทียม  

Computer process, reasoning and solving problems 

using logic, problem analysis, flowchart, sequence 

control structure, selection control structure, repetition 

control structure, principle of programming, pseudo 

code 

222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 

          และการแกป้ัญหาเชิงตรรกะ 

Computer Architecture and Logical Problem Solving

กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้เหตุผลและ

การแกป้ัญหาดว้ยตรรกศาสตร์ การวเิคราะห์ปัญหา ผัง

งาน โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ โครงสร้างควบคุม

แบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบท าซ้ า หลักการ

เขียนโปรแกรม รหัสเทียม  

Computer process, reasoning and solving problems 

using logic, problem analysis, flowchart, sequence 

control structure, selection control structure, repetition 

control structure, principle of programming, pseudo 

code 

คงเดิม 

222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

 Computer Programming    

ค าส่ัง ประเภทข้อมูล ตัวแปร ตัวกระท าการ การ

ตัดสินใจ  การท าซ้ า  ฟั งก์ชั นภายใน ข้อมูลแบบ

โครงสร้าง การรับและแสดงผล ฟังกช์ันแบบก าหนดเอง 

ตัวชีต้ าแหน่ง เหตุการณ์ การโปรแกรมอิงเหตุการณ์ 

Statement, data type, variables, operators, condition 

statement, repetition statement, built- in functions, 

structure, input and output, user- defined function, 

pointer, events, event-driven programing 

222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

 Computer Programming    

ค าส่ัง ประเภทข้อมูล ตัวแปร ตัวกระท าการ การ

ตัดสินใจ การท าซ้ า ฟังกช์ันภายใน ข้อมูลแบบโครงสรา้ง 

การรับและแสดงผล ฟังก์ชันแบบก าหนดเอง ตัวชี้

ต าแหน่ง เหตุการณ์ การโปรแกรมอิงเหตุการณ์ 

Statement, data type, variables, operators, condition 

statement, repetition statement, built-in functions, 

structure, input and output, user-defined function, 

pointer, events, event-driven programing 

คงเดิม 

222122  การออกแบบการปฏิสัมพันธ์         3(2-2-5)   

            ระหวา่งมนุษย์และคอมพวิเตอร์  

            Human-Computer Interaction Design   

การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร์  พฤติกรรมของมนุษย์ ใน

ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ การยศาสตร์เบื้องต้น 

แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาปฏิ สัมพันธ์  การ

วิเคราะห์งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ การ

222133  การออกแบบการปฏิสัมพันธ์         3(2-2-5)   

            ระหวา่งมนุษย์และคอมพวิเตอร์  

            Human-Computer Interaction Design   

การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร์  พฤติกรรมของมนุษย์ใน

ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ การยศาสตร์เบื้องต้น 

แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาปฏิ สัมพันธ์  การ

วิเคราะห์งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ การ

ปรับรหัสวชิา 
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ออกแบบ การออกแบบแผ่นภาพล าดับเรื่อง การพัฒนา

ต้นแบบส่วนต่อประสาน รูปแบบและกระบวนทัศน์ของ

การปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการออกแบบ

ปฏิสัมพันธ์ การประเมินส่วนต่อประสาน 

Interaction design, human- computer interaction, 

human aspects to the interaction with computer, basic 

ergonomics, interaction design process models, task 

analysis and requirements gathering, design, 

storyboarding, user interface prototyping, interaction 

styles and paradigms, technology for interaction 

design, evaluation of user interfaces 

ออกแบบ แผ่นภาพล าดับเรื่อง การพัฒนาต้นแบบส่วน

ต่อประสาน รูปแบบและกระบวนทัศ น์ของการ

ปฏิสัมพันธ์  เทคโนโลยีที่น ามาใช้ ในการออกแบบ

ปฏิสัมพันธ์ การประเมินส่วนต่อประสาน 

Interaction design, human- computer interaction, 

human interaction with computer, basic ergonomics, 

interaction design process models, task analysis and 

requirements gathering, design, storyboarding, user 

interface prototyping, interaction styles and paradigms, 

technology for interaction design, evaluation of user 

interfaces 

222231 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบ   3(2-2-5) 

           ขั้นตอนวิธี               

          Data structures and Algorithms 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และโครงสร้างข้อมูลแบบ

ไม่เป็นเชงิเส้น อาร์เรย ์สแต็ก คิว ลิงคลิ์สต์ ต้นไม้ กราฟ 

ระเบยีบวธิีท่ีใช้จัดการโครงสร้างข้อมูล การค้นหาข้อมูล 

การจัดเรียงข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ แฮชชิ่ง 

การเวียนเกิด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความ

ซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล

และขั้นตอนวิธี 

Introduction to data structure and algorithms, linear 

list, non- linear list, array, stack, queue, linked- list, 

tree, graph, algorithms for data structure, searching, 

sorting, heap storage, hashing, recursion, analysis of 

algorithm efficiency and complexity, application of 

data structures and algorithms 

222231 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบ    3(2-2-5) 

           ขั้นตอนวิธี  

Data Structures and Algorithms Design Methodology 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธิี 

โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และโครงสร้างข้อมูลแบบ

ไม่เป็นเชงิเส้น อาร์เรย ์สแต็ก คิว ลิงคลิ์สต์ ต้นไม้ กราฟ 

ระเบียบวิธีท่ีใช้จัดการโครงสร้างข้อมูล การค้นหาข้อมูล 

การจัดเรียงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮพี แฮชชิ่ง การ

เวียนเกิด การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึมที่มี

ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและ

ขั้นตอนวิธี  

Introduction to data structure and algorithms, linear list, 

non-linear list, array, stack, queue, linked-list, tree, 

graph, algorithms for data structure, searching, 

sorting, heap storage, hashing, recursion, design and 

analysis of efficient algorithms, application of data 

structures and algorithms 

คงเดิม 

 

222233 วธิีการวเิคราะห์และออกแบบ       3(2-2-5) 

            เชงิโครงสร้าง  

Structured System Analysis and Design Method 

ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ 

กระบวนการพัฒนาระบบ บริบทขององค์กร การศึกษา

ความเป็นไปได้ ข้อก าหนดความต้องการ การวิเคราะห์

ความต้องการ การออกแบบระบบ แบบจ าลองเพื่อการ

วเิคราะห์และออกแบบ แผนภาพผังงาน แผนภาพบริบท 

แผนภาพกระแสการ ไหลของข้ อมู ล  แผนภาพ

ความสัมพันธ์เอนทิตี การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ กรณีศึกษาวิธีการวิ เคราะห์และ

ออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร 

System definition and components, software 

development process, organizational context, 

feasibility study, requirement specification, 

requirement analysis, system design, analysis and 

design models, flow chart diagram, context diagram, 

data flow diagram, entity- relationship diagram, 

applications of system analysis and design method,  

222232  วธิีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)  

 System Analysis and Design Method   

ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ 

กระบวนการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ 

ข้อก าหนดความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ 

การออกแบบระบบ แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์และ

ออกแบบ แบบจ าลองเชิงโครงสร้าง ผังงาน แผนภาพ

กระแสการไหลของข้อมูล แผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตี 

แบบจ าลองเชิงวัตถุ ค าอธิบายกระบวนการท างาน การ

ประยุกต์วิธีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ กรณศีึกษา

วธิีการวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

System definitions and components, system 

development process, feasibility study, requirement 

specification, requirement analysis, system design, 

analysis and design models, structured model, flow 

chart, data flow diagram, entity-relationship diagram, 

object- oriented model, process description, 

applications of system analysis and design method, 

ปรับรหัสวชิา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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case study of information system analysis and design 

method 

case study of information system analysis and design 

method 

222232  ระเบยีบวธิีเชิงวัตถุ                     3(2-2-5) 

            Object-Oriented Methodology 

แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม 

แผนภาพล าดับเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คลาส วัตถุ การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสืบทอด   

การพอ้งรูป การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object-oriented concepts, system analysis and design, 

use case diagram, class diagram, activity diagram, 

sequence diagram, object- oriented programming, 

class, object, encapsulation and information hiding, 

inheritance, polymorphism, object- oriented program 

development 

222331  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            3(2-2-5) 

            Object-Oriented Programming 

แนวคิดเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ คลาส 

การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสืบทอด การพ้องรูป 

การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 Object-oriented concept, object-oriented 

programming, object, classes, encapsulation and 

information hiding, inheritance, polymorphism, object-

oriented programming development 

 

ปรับรหัสรายวชิา

และชื่อวชิา 

ค าอธิบายรายวชิา 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ       6    หน่วยกิต ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ       6    หน่วยกติ  

222241  เทคโนโลยเีครือข่าย                    3(2-2-5)   

 Network Technology  

เทคโนโลยสีารสนเทศกับงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ ชนิดส่ือสาร 

เทคนิคการส่ือสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล 

รูปแบบโมเดลมาตราฐานการส่ือสาร อินเทอร์เน็ต แบบ

โครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์

เครือข่าย สวิตซ์ชิ่ง เร้าเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ไอ

พีแอดเดรส การแบ่งเครือข่ายย่อย การก าหนดค่า

เบื้องต้นของการจัดเส้นทาง เครือข่ายไร้สาย และความ

มั่นคงของเครือข่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมเครือข่าย

พื้นฐานกับองค์กร 

Information technology with computer network tasks, 

data transmission formats, communication types, 

analogue and digital communication techniques, 

standard communication model, internet, network 

topologies, network types, network devices, switching, 

router, bridge, IP address, subnet, basic routing 

configuration, wireless network and network security, 

basic network enterprise applications 

222241  เทคโนโลยเีครือข่าย                    3(2-2-5)   

  Network Technology  

เทคโนโลยสีารสนเทศกับงานด้านเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ ชนิดส่ือสาร เทคนิค

การส่ือสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล รูปแบบ

โมเดลมาตราฐานการส่ือสาร อินเทอร์ เ น็ต แบบ

โครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์

เครือข่าย สวิตซ์ชิ่ง เร้าเตอร์ ไอพีแอดเดรส การแบ่ง

เครือข่ายย่อย การก าหนดค่าเบื้องต้นของการจัด

เส้นทาง พื้นฐานเครือข่ายไร้สายและความมั่นคงและ

เทคโนโลยีเครือข่าย และเทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัว

แบบจ าลอง 

Information technology with computer network tasks, 

data transmission formats, communication types, 

analogue and digital communication techniques, 

standard communication model, internet, network 

topologies, network types, network devices, switching, 

router, IP address, subnet, basic routing configuration, 

basic of wireless network and network security, and 

VPN technology 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 

 

222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

           และเครือข่าย 

Security in Computer Systems and Networking 

การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัย

เบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น การบุกรุกในระบบ

เครือข่าย ระบบป้องกัน ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์รักษา

ความปลอดภัย 

Intrusion in computer networks and network security, 

basic computer security, basic cryptography, network 

222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

 และเครือข่าย  

Security in Computer Systems and Networking  

ภัยคุกคาม ความเส่ียงด้านความปลอดภัย การรักษา

ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น การ

เข้ารหัสลับและการประยุกต์ใช้งาน การบุกรุกในระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การตรวจจับการบุกรุกและ

ปอ้งกัน ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย 

Threats, security risks, basic computer and networks 

security, cryptography and applications, intrusion in 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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intrusion, intrusion detection and prevention system, 

firewall, security software 

computer systems and networks, intrusion detection 

and prevention, security software 

กลุ่มวชิาเอกเลือก                         15    หน่วยกิต กลุ่มวชิาเอกเลือก                         15    หน่วยกติ  

กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ  

222311 เทคโนโลยสีารสนเทศและโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

            Information Technology and Logistics  

กระบวนการธุรกิจ กระบวนการโลจิสติกส์ ปัญหาโลจิ

สติกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับจัดการธุรกจิและโล

จิสติกส์ การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับโลจิสติกส์  

Business process, logistics process, logistic problem, 

information technology for business and logistics 

management, Information technology system designs 

for logistic 

222313  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ืองาน     3(2-2-5) 

 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   

            Information Technology for Logistics and  

            Supply Chain   

กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกจิโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน การแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ

วางแผนทรัพยากรขององค์กร 

Logistics and supply chain processes, benefits of 

information systems in logistics and supply chain 

businesses, application of information technology in 

logistics and supply chain business, electronic data 

exchange, decision support system, electronic 

commerce, enterprise resource planning 

ปรับรหัสรายวชิา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

 

 

 222314  เทคโนโลยส่ืีอดิจิทัลเพ่ืองาน 3(2-2-5) 

 ส่ือสารองค์กร   

Digital Media Technology for Corporate Communication  

ส่ือดิจิทัลในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างองค์ประกอบ

ด้านสี เทคโนโลยีการสร้างองค์ประกอบด้านบท

ประพันธ์  เทคโนโลยีการสร้างองค์ประกอบด้าน

เสียงดนตรี เทคโนโลยีการสร้างทรานซิชั่น  เทคโนโลยี

การสร้างการเคล่ือนไหว การประยุกต์แนวคิดการ

ออกแบบที่นิยมสู่งานส่ือดิจิทัล เทคโนโลยีการเผยแพร่

ส่ือดิจิทัล ประเภทลิขสทิธิ์์  

Modern digital media, technology for color creation, 

technology for script creation, technology for music 

creation, technology for transition creation, technology 

for animation creation, implementation a famous 

designing model to digital media, technology for media 

publishing, type of right 

เปิดรายวชิาใหม่ 

222326  ธุรกจิอิเล็กทรอนกิส์                   3(2-2-5)                   

             Electronic Business 

แนวคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โครงสร้าง 

แบบจ าลอง กระบวนการและกจิกรรมของการท าธุรกิจ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด 

แนวคิดการตลาดออนไลน์ กฎหมายการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ภาษีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ

พัฒนาเว็บไซต์พาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์ 

E- commerce concept, structure, model, e- business 

processes and activities,  marketing planning concept, 

222315 พาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์ 3(2-2-5) 

 Electronic Commerce  

แนวคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง 

แบบจ าลอง กระบวนการและกิจกรรมของการท าธุรกจิ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด 

แนวคิดการตลาดออนไลน์ การประยุกต์ใช้ธุรกิจ

อัจฉริยะ กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์ 

 Concepts of e-commerce, structure, 

model, e-business processes and activities, marketing 

ปรับรหัส ชื่อและ

ค าอธิบายรายวชิา 



110 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระท่ีปรับปรุง 

online marketing concept, e- commerce laws, e-

commerce taxes, e-commerce website development 

planning concept, online marketing concepts, applying 

business intelligence, laws of  e-commerce, e-

commerce website development 

222342  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร    3(2-2-5) 

            Enterprise Computer Network 

ความหมายของเครือข่ายในองค์กร ผู้ ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบพลวัต อาร์ไอ

พี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี เป็นต้น แนวคิด

เครือข่ายพื้นที่กว้าง พีพีพี เฟรมรีเลย์ เอ็มพีแอลเอส 

การแปลงที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ไอพีเวอร์ชั่น 6 และการ

โพรโทคอลการเลือกเส้นทาง แลนเสมอืน  

Networking in enterprises concepts, Internet Service 

Provider ( ISP) , dynamic routing protocols; RIP, OSPF, 

IS- IS and BGP, Wide Area Network (WAN) concepts, 

PPP, Frame- Relay, MPLS, Network Address 

Translation ( NAT) , IPv6  addressing and routing 

protocols, Virtual LAN (VLAN)   

222316  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร    3(2-2-5) 

            Enterprise Computer Network 

ความหมายของเครือข่ายในองค์กร ผู้ ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบพลวัต อาร์ไอ

พี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี เป็นต้น แนวคิด

เครือข่ายพื้นที่กว้าง พีพีพี เฟรมรีเลย์ เอ็มพีแอลเอส 

การแปลงที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ไอพีเวอร์ชั่น 6 และการ

โพรโทคอลการเลือกเส้นทาง แลนเสมอืน  

Networking in enterprises concepts, Internet Service 

Provider (ISP), dynamic routing protocols: RIP, OSPF, 

IS-IS and BGP, Wide Area Network (WAN) concepts, 

PPP, Frame-Relay, MPLS, Network Address 

Translation (NAT), IPv6  addressing and routing 

protocols, Virtual LAN (VLAN) 

ปรับรหัสรายวชิา 

222343 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 

 Wireless Network Technology 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การ

ประยุกต์ใช้งาน หลักการส่งผ่านแบบ ไร้สาย การ

ควบคุมการเข้าถึงแบบหลายทาง การวางแผน ออกแบบ 

และติดต้ังเครือข่ายท้องถิ่นแบบ ไร้สาย การจัดสร้าง

ความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย วีแพน วีแมน และวี

แวน การจัดการและการแกป้ัญหา 

Introduction of wireless network technologies and 

applications, wireless transmission basis, multiple 

access control, Wireless Local Area Network (WLAN), 

planning, design and deploying WLAN, wireless 

network security implementation, Wireless Personal 

Area Network (WPAN), Wireless Metropolitan Area 

Network (WMAN), Wireless Wide Area Network 

(WWAN), managing and troubleshooting wireless 

network 

222317 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 

 Wireless Network  

การก าหนดค่าเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย (WLAN) การ

จัดการและการแก้ไขปัญหา อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

(AP) และก าหนดเส้นทาง ความปลอดภัย WLAN การ

บริการ DHCP NAT QoS และการก าหนดค่า WPA ด้วย

ตัวควบคุม WLC การวางแผนและออกแบบ WPAN 

WMAN WWAN อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (IOT) อุปกรณ์ 

การก าหนดค่า การเขียนโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์

ที่เก่ียวข้อง, การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล 

Wireless local area network (WLAN) configuration, 

managing and troubleshooting,  Access Point (AP) and 

Router, WLAN security, DHCP services, Integrated 

Name Address Translation (NAT), Quality of service 

(QoS), and WPA configuration with Wireless LAN 

Controller (WLC), planning and design, Wireless 

Personal Area Network (WPAN), Wireless Metropolitan 

Area Network (WMAN), Wireless Wide Area Network 

(WWAN), Internet of Things (IOT); Devices, 

Configuration, programming to support related 

devices, digital transformation 

ปรับรหัส ชอื และ 

ค าอธิบายรายวชิา 

 222318 นิติคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Computer forensics 

กระบวนการทางนิติคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ห ลักฐานทา ง ดิ จิ ตอล  กา ร ร วบรวม

พยานหลักฐานดิจิทัล กระบวนการตรวจสอบหลักฐาน

ทางดิจิตอล การเก็บรักษาพยานหลักฐานดิจิทัล การ

วิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล การน าเสนอผลพิสูจน์

พยานหลักฐานดิจิทัล  ห้องปฏิบั ติการส าหรับนิติ

คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์และระบบจัดเก็บข้อมูล การดึง

เปิดรายวิชาใหม ่
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ข้อมูลและส า เนาข้อมูลพยานหลักฐาน การกู้คืน

แฟ้มข้อมูลและพาร์ทิชันข้อมูลที่ถูกลบ วิทยาการอ า

พรางข้อมูล  พื้นฐานและการใช้เครื่องมือส าหรับการ

ถอดรหัสผ่าน เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการเก็บ

บันทกึรายการกจิกรรม การตรวจสอบรายการกจิกรรม 

และกรณีศึกษาทางนิติคอมพิวเตอร์ 

Computer forensics process and laws, digital evidence, 

acquisition, preservation, analysis, presentation, 

computer forensics lab, hard disk and storage system, 

data acquisition and duplication, recovering deleted 

files and deleted partitions, steganography, password 

cracking concepts and tools, log capturing techniques 

and tools, investigating logs, and case studies in 

computer forensic 

222313 คลังข้อมูล                               3(2-2-5) 

           Data Warehouse 

แนวคิ ด ก า ร ท า ค ลั ง ข้ อ มู ล  อ ง ค์ ป ร ะ กอบและ

สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิติ การ

ออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือส าหรับ

การพัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกจิ การประยุกต์ใช้

คลังข้อมูลกับองค์การ 

Concepts of data warehousing, data warehouse 

components and architecture, dimension modeling, 

designing and implementing data warehouse, tools for 

data warehouse development, business management, 

applied data warehouse for organization 

 ปิดรายวชิา 

222314 หลักการวศิวกรรมซอฟต์แวร์         3(2-2-5) 

  Principles of Software Engineering 

หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบ

ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  ก า ร ท า ใ ห้ เ กิ ด ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  ก า ร

ก ร ะ บ ว นก า ร พั ฒ น า ซ อฟ ต์ แ ว ร์  แ บ บ จ า ล อ ง

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ

ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เกิด

ซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษา

ซอฟต์แวร์ การรื้อปรับซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการความเส่ียงของโครงการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินราคาซอฟต์แวร์ การ

ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ หัวข้อทางวิชาชีพและ

จริยธรรม  

Software processes, software process models, 

software requirements engineering, software design, 

software implementation, software testing, software 

maintenance, software reengineering, software 

project management, software project risk 

 ปดิรายวชิา 
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management, software cost estimation, software 

quality control, professional and ethical issues 

กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยกุต ์  

222325 เทคโนโลยภีาพเคล่ือนไหวและเกม   3(2-2-5) 

           Animation Technology and Game  

เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคล่ือนไหวและเกม 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

แบบกราฟิก การสร้างโปรแกรมแบบขับเคล่ือนด้วย

เหตุการณ์ หลักการของการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบ

โต้ตอบได้ เสียง แบบจ าลองการตรวจจับการชนของ

วัตถุ ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม เครื่องมือการสร้าง

ภาพเคล่ือนไหวแบบสองมติิและสามมติิ   

Animation and games programming technology, 

designing and programming interfaces for graphical 

user, create an event-driven programming, principles 

of interactive animation, sound, object collision 

detection model, artificial intelligent for game, tools for 

2D and 3D animation 

 ปิดรายวชิา 

 222323 การประยุกต์ใช้คลาวด์แพลตฟอร์ม  3(2-2-5) 

 Applied Cloud Platform  

ความหลากหลายของคลาวด์แพลตฟอร์ม  การ

ลงทะเบียนผู้ใช้ การติดต้ังซอฟต์แวร์ การและปรับ

ข้อก าหนดการท างาน การติดตามประสิทธิภาพ การ

ปรับแต่งประสิทธิภาพ  การส ารองข้อมูล การกู้คืน

ข้อมูล การประมาณค่าใชจ้่าย การยกเลิกการใชง้าน   

Cloud platform variety, user registration, software 

installation, configulation, performance monitoring, 

performance tunning, data backup, data resotoration, 

cost estimation, usage cancellation 

เปิดรายวชิาใหม่ 

222327 เทคโนโลยเีว็บไซต์บนคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 

            เคล่ือนที ่ 

 Mobile Web Technology   

พื้นฐานเว็บไซต์การพัฒนาแบบไม่ยืดหยุ่นและแบบ

ยืดหยุ่น การติดต่อกับฐานข้อมูล หลักการออกแบบ

ส าหรับคอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ การออกแบบส่วนติดต่อ

ผู้ใช้ เครื่องมอืการพัฒนา 

Fundamentals of static and dynamic mobile web site 

development, web site and database connection, 

mobile web site design principles, user interface 

design, development tools 

 ปดิรายวชิา 

222328 การบริหารฐานข้อมูล                  3(2-2-5) 

            Database Administration   

การติดต้ัง การต้ังข้อก าหนดการท างาน การสร้าง

ฐานข้อมูล การน าเข้าข้อมูล จัดการสิทธิ์  การติดตาม

การท างาน การปรับแต่งประสิทธิภาพ การส ารอง

ข้อมูล การกูค้นืข้อมูล  

 ปดิรายวชิา 
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Installation, configuration, database creation, 

importing, user privilege, monitoring, tuning, data 

backup, recovery 

 222324  เทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์     3(2-2-5) 

 Applied Information Technology 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานกับ 

ระบบฝังตัว อากาศยานไร้คนขับด้านการถ่ายภาพ 

การเกษตร สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ เทคโนโลยีบล็อก

เชน การประมวลผลแบบขนาน และการประยุกต์ใช้งาน

ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

Application of information technology to embedded 

systems, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for 

photography, Agriculture, Geography Information 

Systems (GIS), block chain technology, parallel 

computing and related applications 

เปิดรายวชิาใหม่ 

222331  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา       3(2-2-5) 

            Java Programming  

แนวคดิเชงิวัตถุ ชนิดข้อมูลพื้นฐานและชนิดข้อมูลอ้างถงึ 

ตัวแปรแถวล าดับ การก าหนดประโยค การจัดการ

เกี่ยวกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น การเขียนโปรแกรม

แบบมัลติเทรด การจัดการไฟล์ การเข้าถึงฐานข้อมูล 

Object oriented concept, primitive and reference data 

type, array, statement,  error and exception handling, 

multithread programming, file operation, database 

access 

222325 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 ระดับองค์กร 

 Enterprise Java Programming  

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา การจัดการเกี่ยวกับ

ข้อผิดพลาดและข้อยกเวน้ การเขียนโปรแกรมแบบมัลติ

เทรด การจัดการไฟล์ การติดต่อฐานข้อมูล การสร้าง

เว็บแอพพลิเคชัน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฝั่งเซริฟ

เวอร์ 

Programming in Java, handling of errors and 

exceptions, multi- trade programming, file 

management, database connection, Building web 

applications, the server-side application development. 

ปรับรหัสรายวชิา 

ปรับชื่อรายวชิา 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

222332 การเขียนโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 

            เคล่ือนที่   

            Mobile Programming                   

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเคล่ือนที่ วงรอบชีวิตของ

โปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การส่งผ่านข้อมูลภายใน 

การควบคุมและหน่วยเก็บข้อมูล การเขียนโปรแกรม

ฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เคล่ือนที่  การเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมไคล์เอ็นท์เซริ์ฟเวอร์ 

Fundamentals of mobile programming, life cycle of 

program development, user interface, internal data 

transfer, control and memory, connecting the program 

developed to the database, connecting to the Internet, 

client-server programming 

222326  การพัฒนาแอปพลิเคชันบน  3(2-2-5)

 คอมพวิเตอร์เคล่ือนที่แบบเฉพาะ   

 Native Mobile Application Development 

การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เคล่ือนที่แบบ

โปรแกรมประยุกต์เฉพาะ วงรอบชีวติของโปรแกรม ส่วน

ต่อประสานผู้ใช้ การส่งผ่านข้อมูลภายใน การควบคุม

และหน่วยเก็บข้อมูล การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลบน

คอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การ

เขียนโปรแกรมไคล์เอ็นท์เซริ์ฟเวอร์ 

Mobile programming for native application, life cycle of 

program development, user interface, internal data 

transfer, control and memory, connecting the program 

developed to the database, connecting to the Internet, 

client-server programming 

ปรับรหัสรายวชิา 

ชื่อวิชาและ

ค าอธิบายรายวชิา 

222333 การพัฒนาโปรแกรม                  3(2-2-5) 

            ส าหรับคอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ขั้นประยุกต์ 

Development of Advanced Mobile Applications 

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของ

คอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้ส าหรับ 

222334 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน     3(2-2-5) 

            คอมพวิเตอร์เคล่ือนทีแ่บบข้ามแพลตฟอร์ม 

Cross-Platform Mobile Application Development 

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของ

คอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้ส าหรับ

ปรับรหัสรายวชิา 

ชื่อ และค าอธิบาย

รายวชิา 
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พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบน

คอมพิว เตอร์ เค ล่ือนที่  ส่วนติดต่อระบบส าหรับ

โปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บ

บันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การส่ือสารกับระบบ

ภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การ

จ าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ

ค านึงถึงด้านความมั่นคง  

Hardware architecture, characteristics and limitations 

of mobile devices, tools and languages for application 

development, principles of software development for 

mobile devices, system interface, communication with 

external systems, interfacing with computer systems, 

using simulation to test and fix defects and security 

issues. 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เคล่ือนที่แบบ

ข้ามแพลตฟอร์ม การติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์

ของผู้ใช้ โมบายคอมโพเนนต์ การแจ้งเตือนผู้ใช้ สถาน

ที่ต้ังและแผนที่ การจัดการข้อมูล การเขียนโปรแกรม

แบบไม่ประสานเวลา  

Hardware architecture, characteristics and limitations 

of mobile devices, tools and languages for cross-

platform mobile application development, user 

interfaces and user experiences, mobile components, 

user notifications, location and maps, data 

management, asynchronous programing 

222334 การเขียนโปรแกรม           3(2-2-5)   

 และการตรวจสอบ 

               Programming and Program Testing 

วิธีการเขียนโปรแกรม ประเภทข้อผิดพลาด การค้นหา

และการจัดการข้อผิดพลาด การทดสอบแยกหน่วย การ

ทดสอบรวมหน่วย การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการ

ตรวจสอบโปรแกรม 

Programming method, error type, error debugging and 

handling, unit test, module test, applying tools for 

program testing 

 

ปดิรายวชิา 

222344  การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย  3(2-2-5) 

            ระดับองค์กร  Enterprise Network Security 

พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายในภาพรวม 

การรักษาความปลอดภัย การก าหนดพื้นที่ความ

ปลอดภัย การติดต้ัง ไฟล์วอล การก าหนดค่ากับ

อุปกรณ์สวิชชิ่ง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง การต้ังค่าที่อยู่

และชื่ออุปกรณ์ ชนิดการเข้าโจมตีเครือข่าย การเฝ้า

ระวังและการป้องกันระบบเครือข่าย วิธีการป้องกัน

แบบใหม่ และอุปกรณส์มัยใหม่ 

Introduction to Network Infrastructure Security, 

Configuration and Operation equipments; DMZ, 

Firewall, Switching, Router, Address Configuration and 

Naming, Type of Network Attacks, Network Security 

Monitoring and Protecting, a new approach and 

modern equipments 

 ปดิรายวชิา 

กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ กลุ่มเทคโนโลยอีัจฉริยะ คงเดมิ 

222361  การสืบค้นสารสนเทศ                 3(2-2-5) 

            Information Retrieval    

ความรู้พื้นฐานเครื่องมือการสืบค้น ขบวนการสกัดยอ่ย

ข้อมูลสารสนเทศ การเรียกดึงข้อมูล ทฤษฎีและวิธีการ

ค้นหาและสืบค้นข้อความ ขบวนการภาษาธรรมชาติ 

การวเิคราะห์ความเกี่ยวข้องและอัตถประโยชน์  วธิีการ

222361  ระบบการสืบค้นสารสนเทศ          3(2-2-5) 

            Information Retrieval System     

ความรู้พื้นฐานเครื่องมือการสืบค้น ขบวนการสกัดย่อย

ข้อมูลสารสนเทศ การเรียกดึงข้อมูล ทฤษฎีและวิธีการ

ค้นหาและสืบค้นข้อความ ขบวนการภาษาธรรมชาติ 

การวิเคราะห์ความเก่ียวข้องและอัตถประโยชน์  วิธีการ

ปรับชื่อรายวชิา 

และค าอธิบาย 
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ทางสถิติและวิธีการทางภาษาส าหรับการท าดัชนีโดย

อัตโนมัติและการจัดหมวดหมู่  วิธีการทางตรรกะและ

ความน่าจะเป็นส าหรับการสร้างดัชนี การก าหนด

แบบสอบถาม การจัดอันดับ วิธีการกรองข้อความ การ

วัดประสทิธิผลการสืบค้น 

Introduction to Search Engine ( SE) , Information 

Extraction ( IE)  concept, Information Retrieval ( IR) , 

theories and methods for searching and retrieval of 

text, Natural Linguistic Process (NLP) , Aanalysis of 

relevance and utility, statistical and linguistic methods 

for automatic indexing and classification, boolean and 

probabilistic approaches to indexing, query 

formulation, output ranking, filtering methods, 

effective measurement 

ทางสถิติและวิธีการทางภาษาส าหรับการท าดัชนีโดย

อัตโนมัติและการจัดหมวดหมู ่ วิธีการทางตรรกะและ 

ความน่าจะเป็นส าหรับการสร้างดัชนี การก าหนด

แบบสอบถาม การจัดอันดับ วิธีการกรองขอ้ความ การ

วัดประสทิธิภาพ 

Introduction to Search Engine ( SE) , Information 

Extraction ( IE)  concept, Information Retrieval ( IR) , 

theories and methods for searching and retrieval of 

text, Natural Linguistic Process ( NLP) , Aanalysis of 

relevance and utility, statistical and linguistic methods 

for automatic indexing and classification, boolean and 

probabilistic approaches to indexing, query 

formulation, output ranking, filtering methods, effective 

measurement 

222362 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญและ           3( 2- 2- 5)

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

           Expert System and Decision Support System 

ความรู้เบื้องต้นของระบบผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะส าคัญ 

สถาปัตยกรรม แบบจ าลอง  การแสดงความรู้  

ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ 

การจัดการองค์ความรู้ การตัดสินใจและการสนับสนุน

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 

กระบวนการพัฒนาระบบ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และส่วน

ต่อประสาน การประเมินผล เครื่องมือส าหรับการ

พัฒนาระบบ 

Introduction to Expert Systems ( ES) , characteristics, 

architecture, models, knowledge representation, rule 

efficiency, knowledge classification, knowledge 

management, decision making and computerized 

decision support, Decision Support System ( DSS) , 

system development, hardware, software and user 

interface, evaluation, development tools for ES and 

DSS 

222362 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญและ           3( 2- 2- 5)

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

           Expert System and Decision Support System 

ความรู้เบื้องต้นของระบบผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะส าคัญ 

สถาปัตยกรรม  แบบจ าลอง  การแสดงความรู้  

ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ 

การจัดการองค์ความรู้ การตัดสินใจและการสนับสนุน

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 

กระบวนการพัฒนาระบบ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และส่วน

ต่อประสาน การประเมินผล เครื่องมือส าหรับการ

พัฒนาระบบ 

Introduction to Expert Systems ( ES) , characteristics, 

architecture, models, knowledge representation, rule 

efficiency, knowledge classification, knowledge 

management, decision making and computerized 

decision support, Decision Support System ( DSS) , 

system development, hardware, software and user 

interface, evaluation, development tools for ES and 

DSS 

คงเดิม 

222363  ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ       3(2-2-5)              

   Intelligent Tutoring System 

การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา พื้นฐานเกี่ยวกับ

จิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ การ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า 

กระบวนการพัฒนาระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ 

สถาปัตยกรรมระบบ การสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน การสร้างกฏส าหรับการเรียนรู้ ระบบการสอน

เสริมอัจฉริยะแบบกระจาย การประเมินระบบ หัวข้อ

ปั จ จุ บั น และแนว โ น้ม เกี่ ย วกั บการปร ะยุ ก ต์ ใ ช้

ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาและระบบการสอนเสริม

อัจฉริยะ 

Educational software development, basic psychology 

of learning, adaptive learning, application of Aritificial 

 ปดิรายวชิา 
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Intelligence ( AI)  in education, Intelligent Tutoring 

System ( ITS)  development, system architecture, 

student modelling, learning rules production, 

distributed ITS, system evaluation, current topics and 

trends of AI in education and ITS 

 222363 การคิดเชงิค านวณ      3(2-2-5) 

 Computational Thinking 

การคิดเชิงค านวณเป็นกระบวนการในการก าหนด

ปัญหาค้นหาวิธีแก้ปัญหาและแสดงออกในลักษณะที่

มนุษย์หรือเครื่องจักรสามารถเข้าใจวิธีแก้ปัญหาได้ 

องค์ประกอบหลักของการคิดเชิงค านวณประกอบไป

ด้วย การย่อยปัญหา การจดจ ารูปแบบ ความคิดด้าน

นามธรรม และการออกแบบอัลกอริทึม เน้นการพัฒนา

ทักษะในด้านของการคิดเชงิวิพากษแ์ละการวเิคราะห์ที่มี

ความส าคัญในศตวรรษท่ี 21  

Computational thinking is the process of formulating 

problems, finding solutions, and expressing them in a 

way that humans or machines can understand a 

solution.  The core components of computational 

thinking includes decomposition, pattern recognition, 

abstraction, and algorithms design. It focuses on critical 

and analysis thinking skills development that are of 

importance in the 21st century.  

เปิดรายวชิาใหม่ 

222364  ปัญญาประดิษฐเ์บ้ืองต้น             3(2-2-5)                    

 Introduction to Artificial Intelligence 

หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะ

และ การค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา ทฤษฎีกราฟ ตัว

แบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง การ

โปรแกรมเชิงพลวัต การเรียนรู้ของเครื่องจักร ระบบ

ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ตรรกศาสตร์

คลุมเครือ โครงข่ายประสาทเทียม  

Principle and history of artificial intelligence, state 

space and search, search algorithm, graph theory, 

linear programming model, transportation model, 

dynamic programming, machine learning, expert 

system, genetic algorithm, fuzzy logic, artificial neural 

network 

222364  ปัญญาประดิษฐ์             3(2-2-5)                    

 Artificial Intelligence 

หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะ

และ การค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา ทฤษฎีกราฟ ตัว

แบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง การ

โปรแกรมเชิงพลวัต การเรียนรู้ของเครื่องจักร ระบบ

ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ตรรกศาสตร์

คลุมเครือ โครงข่ายประสาทเทียม  

Principle and history of artificial intelligence, state 

space and search, search algorithm, graph theory, 

linear programming model, transportation model, 

dynamic programming, machine learning, expert 

system, genetic algorithm, fuzzy logic, artificial neural 

network 

เปล่ียนชื่อวิชา 

222312  เว็บเชิงความหมาย                     3(2-2-5) 

            Sematic Web 

 ค าศัพท์และการจัดแบ่งประเภทของค า เฟรมเวิร์ค          

การอธิบายทรัพยากร การใช้ออนโทโลจีในการให้

เหตุผล   ตัวแบบออนโทโลจี วิธีการและเครื่องมือ

ส าหรับสร้าง      ออนโทโลจี เอ็กซ์เอ็มแอล ภาษาเว็บ

ออนโทโลจี การพัฒนาเว็บไซต์เชิงความหมาย 

Vocabularies and taxonomies, Resource Description 

Framework (RDF), reasoning in ontologies, ontological 

model, methodologies and tools for ontology 

222365  เว็บเชิงความหมาย                     3(2-2-5) 

            Sematic Web 

 แนวคิดของเว็บเชิงความหมาย ระดับชั้นของเทคโนโลยี

เว็บเชิงความหมาย เอ็กซเ์อ็มแอล เฟรมเวริ์คการอธิบาย

ทรัพยากร ออนโทโลยี วิธีการและเครื่องมือส าหรับ

สร้างออนโทโลจี ภาษาเว็บออนโทโลจี การพัฒนาเว็บ

เชงิความหมาย 

Concepts of a semantic web, semantic web technology 

layers, extensible markup language, resource 

description framework, ontology, methods and tools for 

ปรับรหัสรายวชิา 

และค าอธิบาย

รายวชิา 
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construction, XML, Ontology Web Language, semantic 

website development 

creating ontologies, web ontology language, semantic 

web development 

 222366  การท าเหมืองข้อมูล              3(2-2-5) 
 Data Mining 

ขั้นตอนวิธีการท าเหมืองข้อมูล กระบวนการเตรียม

ข้อมูลก่อนการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

เทคนิคการท าเหมือนข้อมูล วิธีการเรียนรู้ของเครื่อง 

การประยุกต์ใช้งานด้านการท าเหมืองข้อมูล 

Process of data mining, data pre-processing, data 

analysis with data mining techniques, machine 

learning, application of data mining  

เปิดรายวชิาใหม่ 

กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม           6    หน่วยกิต กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม           6    หน่วยกติ  

222453 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภาครัฐ หรือเอกชน 

เรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา วิเคราะห ์

ออกแบบ และพัฒนาโครงงานเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมและ

สถานประกอบการ 

Training in private or government sectors, learning, 

gaining experience, improving working skills in 

information technology, feasibility study, analysis, 

design and develop work-integrated project under 

supervisions of advisor and working place 

222452 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภาครัฐ หรือเอกชน 

เรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา วิเคราะห์ 

ออกแบบ และพัฒนาโครงงานเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมและ

สถานประกอบการ 

Training in private or government sectors, learning, 

gaining experience, improving working skills in 

information technology, feasibility study, analysis, 

design and develop work-integrated project under 

supervisions of advisor and working place 

ปรับรหัสรายวชิา 

222454 สหกจิศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

การปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้ 

เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  

Working in an organization under co-operative 

education, learning, gaining experience, improving 

working skills in information technology as an 

apprentice in private or government sectors 

222453 สหกจิศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

การปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้ 

เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  

Working in an organization under co-operative 

education, learning, gaining experience, improving 

working skills in information technology as an 

apprentice in private or government sectors 

ปรับรหัสรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต หมวดวชิาเลือกเสร ี                          6 หน่วยกติ  

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             1 หน่วยกิต รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ             1 หน่วยกติ  

222451  การเตรียมพร้อมฝึก 1(0-2-1) 

            ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Preparation for Information Technology Professional 

Experience        (ไม่นับหน่วยกิต)                       

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาน

ประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การส่ือสารและ

เทคนิคการส่ือสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถาน

ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน 

222451  การเตรียมพร้อมฝึก 1(0-2-1) 

 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Preparation for Information Technology Professional 

Experience        (ไม่นับหน่วยกิต)                       

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาน

ประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การส่ือสารและ

เทคนิคการส่ือสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถาน

ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน 

คงเดิม 
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เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การ

ฝึกทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Process of professional experience, working places, 

virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills 

training in information technology 

เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การ

ฝึกทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Process of professional experience, working places, 

virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills 

training in information technology 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต        1    หน่วยกิต รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต        1    หน่วยกิต  

222451  การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์   1(0-2-1)       

            วชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต)  

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาน

ประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การส่ือสารและ

เทคนิคการส่ือสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถาน

ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน 

เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การ

ฝึกทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Process of professional experience, working places, 

virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills 

training in information technology 

222451  การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์   1(0-2-1)       

            วชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต)  

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาน

ประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การส่ือสารและ

เทคนิคการส่ือสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถาน

ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน 

เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การ

ฝึกทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Process of professional experience, working places, 

virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills 

training in information technology 

คงเดิม 
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ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศกึษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

222112 การพัฒนาส่ือประสม                        3(2-2-5) 

222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแกป้ัญหาเชิงตรรกะ

   3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5)  

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ                 3(2-2-5) 

222101เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

222131 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และ 3(2-2-5) 

           การแกป้ัญหาเชิงตรรกะ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

            รวม         18   หน่วยกิต             รวม         18   หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศกึษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง  3(2-2-5) 

222111 ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น 3(2-2-5)   

222121 การจัดการโครงการดา้นระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)    

222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธร์ะหวา่งมนุษย์และ 

           คอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 

222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)   

001102 ภาษาไทยเชงิวิชาการ 1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

002102 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3(2-2-5)    

222121 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5)   

222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)   

222133 การออกแบบการปฏิสัมพันธร์ะหวา่ง 3(2-2-5)   

 มนุษย์และคอมพวิเตอร์   

 รวม 18  หน่วยกิต  รวม 18  หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

222221 แนวคดิระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

222231 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี3(2-2-5) 

222232 ระเบยีบวธิีเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

222241 เทคโนโลยเีครือข่าย 3(2-2-5) 

001105  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวชิาชีพ            

003203 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 2(0-4-2) 

222211 แนวคดิระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)   

222221 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5)   

222231 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

222241 เทคโนโลยเีครือข่าย 3(2-2-5)   

             รวม 18   หน่วยกิต              รวม 17 หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาปลาย 

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม        3(2-2-5)   

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

247103 สถติิวิเคราะห ์ 3(2-2-5)  

003204  การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 1(0-2-1) 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

222212 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5)   

222222 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

222232 วธิีการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

247103 สถติิวิเคราะห ์  3(2-2-5)   

             รวม   18 หน่วยกิต              รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาตน้ 

222233 วธิีการวเิคราะห์และออกแบบ               3(2-2-5)   

             เชงิโครงสร้าง  

222322 ระเบยีบวธิีวิจัย 3(2-2-5) 

222322  เทคโนโลยสีารสนเทศทันสมัย                   3(2-2-5) 

222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

2xxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2xxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x)   

003205  กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค

 ดิจิทัล 3(2-2-5) 

222311 ธุรกจิอัจฉริยะและการวเิคราะห ์ 3(2-2-5)   

222321 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5)   

222331 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5)   

222xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

222xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

             รวม       18  หน่วยกิต              รวม 18  หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาปลาย 

222321 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5)   

222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์           3(2-2-5)   

                และเครือข่าย   

2xxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2xxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

222312 การวเิคราะหข์้อมูลในองค์กร  3(2-2-5)    

222322 การจัดการโครงการดา้นระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)   

222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย3(2-2-5) 

222xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

222xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

             รวม       15  หน่วยกิต             รวม  18  หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 4   ภาคการศึกษาต้น 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร ์  1(1-0-2) 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัย   

            ในองค์กร 3(2-2-5) 

222451 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยี

สารสนเทศ   1(0-2-1)            

  (ไม่นับหน่วยกิต) 

222452 โครงงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(0-6-3)   

2xxxxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  3(0-6-3) 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพวิเตอร ์ 1(1-0-2) 

222451 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชพีเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1(0-2-1) 

  (ไม่นับหน่วยกิต) 

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(0-6-3)   

222xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

             รวม    16(1)  หน่วยกิต             รวม   13(1)  หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 4   ภาคการศึกษาปลาย 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 1 รายวิชา 

222453 การฝึกงาน        6   หน่วยกิต 

222454 สหกจิศึกษา        6    หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 1 รายวิชา 

222452 การฝึกงาน 6  หน่วยกิต 

222453 สหกจิศึกษา  6  หน่วยกิต 

             รวม   6    หน่วยกิต              รวม 6  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

ณ. ห้องประชุมสาขาวิชา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. สุขชาตรี ประสมสุข ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจติร์ กรรมการ 

3. ดร.เสถียร หันตา กรรมการ 

4. นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา กรรมการ 

5. นายสัณห์ชัย หยีวิยม กรรมการ 

6. นายณัฐดนัย ค าขาด กรรมการ 

7. นายยืนยัง กันทะเนตร กรรมการ 

8. ดร.รัตนาวดี พานทอง กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ผ่านเอกสารการวิพากษ์) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรเีจริญ กรรมการ 

2. นายไพโรจน์ พันธุราษฎร์ กรรมการ 

 

เปิดการประชุมเวลา 09.00 น. 

 

วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 ประธานแจง้ให้ทราบถึงขัน้ตอนในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจะเป็นการพิจารณาถึงข้อ

วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน ามาปรับปรุงรา่งหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

         -ไม่มี- 

  

 



128 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง  

       -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยมีประเด็นเห็นชอบในการปรับปรุง ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และ ความเข้าใจในศัพท์เทคนิคทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เน้นทักษะที่ต้องใช้ในสายอาชีพของอีก 5 ปีข้างหน้า เช่น ความสามารถในการ

ประสาน framework และ การสื่อสารกับทีมงาม  

 

4.2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ควบรวมวิชาพืน้ฐานที่สามารถเรียนรูไ้ปพร้อมกันได้ เพื่อให้สามารถเพิ่มรายวิชาใหม่

ที่เหมาะสมกับสายอาชีพในอีก 5 ขา้งปีข้างหน้า 

2. หมวดองค์ความรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 นั้น ทางหลักสูตรสามารถด าเนินการจัดชุด

ในการสร้างรายวิชาบังคับ เพื่อให้สามารถมีหน่วยกิตเพียงพอต่อการเรียนรูใ้นความรู้พืน้ฐานและ

ความรูส้ าหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

3. ในอนาคตจะต้องเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งจะใหม่กว่าเนื้อหาของรายวิชาที่

ก าหนดไว้ ดังนั้นอาจต้องอาศัยบุคคลภายนอกที่เข้าใจ เป็นผู้รู้ในด้านนั้น ๆ มาบรรยายพิเศษ 

ให้แก่นสิิต 

4. ควรมีการศึกษาดูงาน หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ภายนอก ซึ่งมีโอกาศถึง

ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน 

 

4.3 การจัดการเรียนการสอน 

 1. มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม การแบ่งงานและการตดิต่อสื่อสาร  

 2. ให้กลุ่มทีมงานท างานร่วมกัน ส่งต่องานให้กัน เพื่อฝึกทักษะการบริหารงาน 

บริหารคน การรายงานความก้าวหน้า  

3.ควรใหน้ิสติที่มีความชอบแตกกต่างกัน บางคนชอบงานกราฟิค บางคนชอบการ

เขียนโค้ดโปรแกรม บางคนเขียนเทสเคส บางคนท าเอกสารรายงานซอฟต์แวร์ ได้

ท างานรว่มกันเพื่อเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อยซึ่งกันและกันได้ 
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4.อาจารย์รายวิชาควรก ากับติดตามความก้าวหน้าของนิสิตในงานที่ตนเอง

มอบหมายไว้ อย่างใกล้ชิดเพื่อจะสามารถปรับเปลี่ยน ผลักดัน และ แนะน าการท างาน

ให้นสิิตไปถึงเป้าหมายความส าเร็จของรายวิชาได้ 

 

 4.4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

  - เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 

 

 4.5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

  - เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 

 

 4.6 การพัฒนาอาจารย์ 

  - เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 

 

 4.7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  - เห็นชอบในแนวทางที่หลักสูตรเสนอ 

 

 4.8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

  - ควรประเมินเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ทุกปี เพื่อปรับรายละเอียด หรือ เสริม

กิจกรรมจ าเป็นเพิ่มเข้ามา 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

   -ไม่ม-ี 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล า

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายศกยภพ  

ประเวทจิตร์ 

35701015xx

xxx 

ผู้ช่วย

ศาสตรา 

จารย์ 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต

และสารสนเทศ 

สถิต ิ

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร   

 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวรัตนาวดี  

พานทอง  

31603007xx

xxx 

อาจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยกีารจัดการ

ระบบสารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

360 360 360 360 360 

3 นายสุขชาตรี 

ประสมสุข 

31006015xx

xxx 

อาจารย์ Ph.D. 

 

M.Eng. 

 

Graduated 

Diploma 

วท.บ. 

Computational Linguistics 

 

Information Technology 

 

Applied Information 

Systems 

คณิตศาสตร์ 

INALCO, Paris, France 

(นานาชาต)ิ 

RMIT, Melbourne, Australia  

(นานาชาต)ิ 

RMIT, Melbourne, Australia  

(นานาชาต)ิ 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

360 360 360 360 360 

4 นายเสถียร  

หันตา 

35705005x

xxxx 

อาจารย์ ปร.ด.  

วท.ม.  

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

360 360 360 360 360 
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ล า

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

 

ภ.บ.  

เทคโนโลยกีารจัดการ

ระบบสารสนเทศ 

เภสัชศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

5 นายณัฐดนัย 

ค าขาด 

35401003xx

xxx 

อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง  

360 360 360 360 360 

6 นายยืนยง 

กันทะเนตร 

15603000xx

xxx 

อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต

และสารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร วิทยา

เขตสารสนเทศพะเยา 

360 360 360 360 360 

7 นายรัตน์ธศักดิ์  

เพ็งชะตา 

35707000xx

xxx 

อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ต

และสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 360 

8 นายสัณห์ชัย  

หยวียิม  

36099004x

xxxx 

อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

(เกียรติ

นยิมอันดับ 

1) 

เทคโนโลยกีารจัดการ

ระบบสารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางสาขาคอมพวิเตอร์ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ระบุไว้ใน 

มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์  
 

เนื้อหาความรู้ 

อง
ค์ก

าร
แล

ะร
ะบ

บ

สา
รส

นเ
ทศ

 

เท
คโ
นโ
ลย

เีพ
ื่อง

าน

ปร
ะย

กุต
 ์

เท
คโ
นโ
ลย

ีแล
ะ

วธิี
กา

รท
าง

ซอ
ฟ
ต์แ

วร
 ์

โค
รง
สร

้าง
พ
ื้นฐ

าน

ขอ
งร
ะบ

บ 

พ
ื้นฐ

าน
วิช

าชี
พ

 

พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ      

100007   กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ x     

222101   เทคโนโลยีสารสนเทศ x    x 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์      

222133 การออกแบบการปฏสิัมพันธ์ 

          ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

 x    

ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ      

222341 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอรแ์ละ 

             เครอืข่าย 

   x  

การจัดการสารสนเทศ      

222211 แนวคิดระบบฐานข้อมูล x x  x x 

222212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ x x    

222311   ธุรกจิอัจฉริยะและการวิเคราะห์ x     

222312 การวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร x     

การบูรณาการการเขยีนโปรแกรมและเทคโนโลยี      

222211 แนวคิดระบบฐานข้อมูล x x  x x 

222221 การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน  x x   

คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยี      

222312 การวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร x     

241111   คณิตศาสตร ์1     x 

247103   สถติิวิเคราะห์     x 

เครือข่าย      

222241 เทคโนโลยีเครอืข่าย    x  

222341 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอรแ์ละ 

            เครอืข่าย 

   x  

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม      

222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   x   

222222 หัวข้อปัจจุบันดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  x x   



154 

 

 

เนื้อหาความรู้ 

อง
ค์ก

าร
แล

ะร
ะบ

บ

สา
รส

นเ
ทศ

 

เท
คโ
นโ
ลย

เีพ
ื่อง

าน

ปร
ะย

กุต
 ์

เท
คโ
นโ
ลย

ีแล
ะ

วธิี
กา

รท
าง

ซอ
ฟ
ต์แ

วร
 ์

โค
รง
สร

้าง
พ
ื้นฐ

าน

ขอ
งร
ะบ

บ 

พ
ื้นฐ

าน
วิช

าชี
พ

 

222231  โครงสรา้งข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี   x   

222232  วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   x   

222331 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   x   

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี      

222312 การวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร x     

222222 หัวข้อปัจจุบันดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  x x   

222232  วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   x   

การบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ      

222241 เทคโนโลยีเครอืข่าย   x   

222341 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอรแ์ละ    

            เครอืข่าย 

   x  

สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ      

222211  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ x     

222232  วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   x   

222322 การจัดการโครงการดา้นระบบ 

             สารสนเทศ 

 x  x x 

ประเด็นทางสังคมและวิชาชพี      

100007   กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ x     

222212  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ x     

222421 โครงงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ x x x x  

222451  การเตรยีมพรอ้มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   x x x x  

222452 การฝึกงาน x x x x x 

222453 สหกจิศึกษา x x x x x 

ระบบเว็บและเทคโนโลยี      

222121 เว็บเทคโนโลยี  x    

222221 การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน  x    
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
นิสิตชั้นปทีี่ 

1 2 3 4 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรม

และจรยิธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดง ออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

 ✓ ✓ ✓ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถอธิบายความรู้พืน้ฐานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO8 ผูเ้รียนสามารถวิเคราะหป์ัญหาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและก าหนดแนวทางแก้ไขได้ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้นวัตกรรมด้านสารสนเทศที่

ตอบสนองความตอ้งการกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดับองค์กรได้  

 

 

 ✓ ✓ 

PL10 ผูเ้รียนสามารถสร้างนวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม  

  

 

✓ ✓ 
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(�) -��2��;��@�#�&=�$3            �\ -�9����
 

- (�����) ������	
�����/	������������	� 

(�) -��2��;�	^��/            [� -�9����
 

(�.�) ��;����  (�\ -�9����
) 

- ��;�����+�����! 

(�.�) ��;�	^��/26��         (��-�9����
) 

���9�3�/	2J�26���+�������/�/%%�����	�  (�� -�9����
)  

���9�	�������	�<=�+��3�/���
�     (�� -�9����
) 

���9�	���������/��������+���
�����    (H   -�9����
) 

���9����+��6�+�<F�0��5�+�/%%     (Y   -�9����
)  

(�.�) ��;�	�<��  

(�) -��2��;�	�<��	���             Y -�9����
 

(�) ��;�3�/�%���'�"������ !/��-�<�$�9���J$26 ?6�����/��-�9����
>-6�&%�9��-�@=+5�+-��2��;�	^��/ 

(�.�) W`�+���&%-�9��+���=	��=��56�+�&%��;�;��������	
��� (\-� -�9����
) -�<� 

(�.�) G��-��!�@�#��&%-�9��+���=	��=��56�+�&%��;�;��������	
��� (Y-H -�9����
)  


���+�= � ��2+���	3���%	��%���+��6�+-�&��7
���5�������	
���&F+ � ��5���;� �2���2��6�+�&%

3�/�����/��+�@�#������ 	�<=�+ 	�'*���
�0��-�&��7
��/2&%3��44�
�� �.�. ���[ 
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���+�= � ���+��6�+-�&��7
���5�������	
���&F+ � ��5���;� 

 CS CE SE IT BC 
�. 9������&4%1�#���A� 
�. 9�������D��� 

- ��;����* 

- ��;�	^��/26�� 

� 3�/	2J�26���+�������/�/%%�����	� 

� 	�������	�<=�+��3�/���
� 

� 	���������/��������+���
�����  

� ���+��6�+�<F�0��5�+�/%% 

� M���2������/�?�3P
�����������	
��� 

- ��;�	�<�� 

- 3�/�%���'�"������ (?6���) 
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-���	-
�: ��2+!G����-�9����
5&F�
=G� 

* ��;���� !/�/%�-�9����
5&F�
=G�	^��/��5�������	
�����/>-6	��=�	
��
���=�
9�/

�?�%&���2��@�#��G�-�2 �2���;����5�+��5���;���������������	
��� ��/��5���;�

������	
��������! $26�����;��<F�0��%�+�9���+26������������/%��-�������! 

G. ���H�9������J������2�������������� 
	�<F�-����/�G��&45�+��5�������	
��� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 26��

������	
��� !G����
����5���;�$262&+��F 

G.� ��������#$�%������������ 
-�&��7
���5���;��������������	
��� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F  

(�) ���+��6�+2�����
       (Discrete Structures)  

(�) �<F�0�����	5����3�����      (Programming Fundamentals) 

(�) �����&%�6����/5&F�
������      (Algorithms and Complexity)  

(�) ���+��6�+��/�?�3P
�����      (Architecture and Organization)  

(�) �/%%3L�%&
����        (Operating Systems)  



���.� 

�� 

(Y) ���3�/���V�	��<�59��       (Net-Centric Computing)  

(Z) "�#����	5����3�����      (Programming Languages)  

([) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   (Human-Computer Interaction)  

(H) ����_���/���3�/���V�"��    (Graphics and Visual Computing)  

(�\) �/%%;�4^��2       (Intelligent Systems)  

(��) ���!&2��������	�       (Information Management)  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;��     (Social and Professional Issues)  

(��) �����������
�����       (Software Engineering) 

(��) ���
��	�<=�����G���'       (Computational Science)  

G.� ��������&�%������������� 
-�&��7
���5���;���������������	
��� 3�/��%$326���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F  

(�) �<F�0�����	5����3�����     (Programming Fundamentals) 

(�) �'�
���
���+������	
���      (Computer Mathematics) 

(�) ��	�J��������         (Electronics) 

(�) 
������
��2�!�&�        (Digital Logic) 

(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������     (Data Structures and Algorithms) 

(Y) ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
���   (Computer Architecture and Organization) 

(Z) �/%%3K�%&
����        (Operating Systems) 

([) �/%%0��56��7�        (Database Systems) 

(H) �����������
�����       (Software Engineering) 

(�\) 	��<�59��������	
���       (Computer Networks) 

G.' ��������&�%���(�)��!��� 
-�&��7
���5���;������������
����� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) ����!G�	38�5�+������	
���      (Computing Essentials)  

(�) �<F�0���'�
���
����/��������     (Mathematical and Engineering Fundamentals)  

(�) ��;�;��"��3L�%&
�        (Professional Practices)  

(�) �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
�����  (Software Modeling and Analysis)  

(�) �������%%���
�����       (Software Design)  

(Y) �������%��/2��%���
�����    (Software Validation and Verification)  

(Z) ���&1�����5�+���
�����      (Software Evolution)  

([) ��/%������+���
�����      (Software Process)  

(H) ��'"�����
�����        (Software Quality)  

(�\) ���!&2������
�����       (Software Management) 
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G.* ��������#�+�+"$�������#& 
-�&��7
���5���;�	������������	� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) �<F�0��	������������	�      (Information Technology Fundamentals) 

(�) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   (Human-Computer Interaction)  

(�) �����&=��+��/���3�/�&������	�    (Information Assurance and Security)  

(�) ���!&2��������	�       (Information Management)  

(�) ���%7�'�������	5����3�������/	������� (Integrative Programming and Technologies)  

(Y) �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	� (Mathematics and Statistics for Information  

Technology)  

(Z) 	��<�59��         (Networking)  

([) �<F�0�����	5����3�����      (Programming Fundamentals)  

(H) ���
�����	�������      (Platform Technologies) 

(�\) ���%G���+�&�#���/���%��-���/%%   (Systems Administration and Maintenance) 

(��) �?�3P
�������/���%7�'�����/%%   (Systems Integration and Architecture)  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;��     (Social and Professional Issues) 

(��) �/%%	�J%��/	�������     (Web Systems and Technologies) 

G., �����������������-	�%0 
-�&��7
���5���;�������	
��������! 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) �<F�0��������	
�����/	������������	� (Computer and Information Technology 

Fundamentals) 

(�) ���	5����3�����������	
���    (Computer Programming) 

(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������    (Data Structures and Algorithms) 

(�) ���	5����3�����%�	�J%     (Web Programming)  

(�) �/%%0��56��7�       (Database Systems)  

(Y) �/%%�����	�	�<=����!&2���    (Management Information Systems) 

(Z) �����	���/-���/����%%�/%%     (Systems Analysis and Design) 

([) 	��<�59��������	
���      (Computer Networking) 

(H) �����&=��+5�+�/%%�����	�    (Information Systems Security) 

(�\) ���++��������	
���	�<=������!    (Business Computer Project) 

(��) &�#/���>;6���
�����������	
���   (Computer Software Usage Skill) 
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K. %"$	#-�%�����!"�%��������5"%�����$��67  
K.� %"$	#-�%�����   

 ���������	38�$3>��&�#'/�=	�6�V76	����	38��G��&4 �����%����?@+	�<F�-�-�&�5�+�
9�/��;���/��/�G�

>-6V76	����G�����6���6� -�<�G�����	56�>!3�/	2J�3����9��26��
�	�+ ���!����F ���������	�6����$26��

�@=+,#K���/�K	�'*�
9�+ D >�	;�+��	���/-� ��/;�F>-6	-J������&��&����/-�9�+,#K��&%3���K���'�
9�+ D 

>�����;�
� >-6V76	����$26G����2��+3L�%&
����!��+��/�������>;6	��<=�+�<�26��
�	�+ >���/%�����	����

������ �������%-���+��	�<=�>-6V76	����$26�����W`�W�&�#/26��
9�+ D �76!&���	���/-���/��63P4-�26��


�	�+ ������&1���6�-������76��6���	���	�<=���6�+&�#/>�����"�3�����/�G�	���  

 ���!���&F� �����2���	�<F�-�/��!�����=�9+	����26����'���� !������� �73�%%���	����������


9�+ D 	-�9���F !/G�>-6V76	����	��2&�#/>����	�����76 &�#/>����2��+��!&���/�����63P4-� �������76>�

	�<=�+�=
�	�+��>! ��&�#/>�����G�	�����/�"�3����2�>;6	������������	�>�����<=�����&%V76�<=� 

&�#/���>;6"�#�$���/"�#�
9�+3�/	� ����&%�P+������2	-J�5�+V76�<=���/	38�V76����'���� !�������

>�
�	�+ ��;�;����/�&+�� 

�9��%�+��5���;���!�G�-�2������������	��=�	
��2&+��F 

��������#$�%������������ 
  ���9���;�>���5���;��������������	
��������?�%9+	38�������9�>-49 ���9�����<����9��=	��=���&%

�����2��/,#K�5�+M���2���� �?�3P
�����������	
��� ��/���+��6�+�<F�0��5�+�/%% ���9��=��+�<����9�

�=	��=���&%����3�����-�<�	���������/��������+���
����� ��/���9��=����<����9��=	��=���&%	�������

	�<=�+��3�/���
���/3�/	2J�26���+�������/�/%%�����	� ������������>��
9�/���9���2&+��F  
%"	:�#���%��$�%��!����!"�#L1M���2N����!��� �>��8�$%������������� !"�+��2��7�2��H������2
���� 

������
6�+	�6�>-6�&��@�#��76?@+�=��5�+�����2�&F� �2�	��=�!��3P4-� !���&F����%������;�
�5�+

3P4-��9�	��25@F�$26��9�+$� ��	-
��=�G��&4�=��6�+3P4-��<��/$� 	3��-�����/����!G�	38��=
6�+��63P4-��<�

�/$� -�&+!���=���%����	-
���6��J
6�+	�6�56��&+	�
�=	��=��56�+�&%3P4-��2�����&+	�
!��
&���9�+
9�+ D 

!��%�73�%%-�<�����!��+�=�9����79 �73�%%��/����!��+�=�%!��
&���9�+
9�+ D �����?�G�$3
&F+	38�

,#K�$26 ������7!��,#K��J�<�������%��	-
�V��9� G�$�!@+	��2����!��+�=�9����79 ��	-
���/����!��+�=�%

!/�G�$3�79�����63P4-�$26+9�� ���������������6$53P4-�
6�+>-6�&��@�#���2	�+�9�� ��6�!@+��!��'��9��9�!/

��6$5
�+$-�	���/�/$��9���&%�&��@�#� ������
6�+	�6�W`�>-6�&��@�#��6��%3P4-�>-�9 ���������63P4-� 

���
&F+,#K���/������7!��,#K� 26��
�	�+ $�9	�6����9�+!G� �&��@�#�
6�+�����?�
6
�%��/�
6��6+26��

	-
�V��+��;����$26 

 



���.� 

�� 

%"	:�#���%��$�%���#�+�+"$�!"��-�%��#�2(�)��!���  

���	����������
6�+	�6����	5����3�������/2��%%�	��<=�+������	
���!��+ �2�
6�+>-6�&��@�#�

�����?>;6	��<=�+������	
���$26
��2	��� 
6�+$�9!G��&2	������>;6	��<=�+ ������>��
9�/�G��&=+
6�+�����

	5����3�����!��+����&F+ �9��	��=���� ��!����
6�+	
����3P4-��=!/>-6�&��@�#�	5����3�������63P4-���F 

3P4-�
6�+��5��2>-49���=!/�%9+	38�3P4-��9�� D �@=+�
9�/3P4-��9�������?��6$5$26�2�>;6�
9�/���9�

�G��&=+5�+�3����� �������
9�/�G��&=+
6�+��
&���9�+5�+���3�/���
��G��&=+�=-���-�����3�/��% ���&F+

>���;��=	��=���&%���	5����3�������������+����=	��=���&%���	5����3�����	�<=���63P4-�+9���=	��25@F�>�

�����!-�<���
��-���� �&��@�#����G����+���	38����9�	�<=�W`�>-6�����?G�+���9���&�$26 ��/�76!&���+

�V����G�+�� 

%"	:�#���%��$�%���#�+�+"$������2�����$	%��!"������O��7���2��%��!"�����������#& 

&���9�+5�+��;�>����9���F�<� ������	
�������_� ������>����9�
6�+���%��?@+3P4-��=�6!��+�9��<��/$� 

3P4-��=�%��6���&%3P4-�>2%6�+�=�76!&�	;9� 3P4-����-����73>���+��
�%�!�������	
��� 	38�3P4-�

	2����&%����6��
G��-�9+!�2���&2 (Coordinate) %��/��%��+��
� -�&+!�����%��?@+��	-
�5�+3P4-�	�<=�

�G�$3�79�����2�����63P4-� �=
�%�!������
6�+���5�+�+����
��2!�V���/%�=!/	��25@F�	�<=�
�2
&F+

�3�����-�<��/%%�����	�>-6�&%�+������6� �����63P4-�
6�+���%�����	38�5&F�
����6��
&���9�+

3�/��% ��/���%���9��
9�/5&F�
��
6�+>;6�G��&=+�3�����>2%6�+ ��������;�>����9���F���>-6�&��@�#�G�

���+���+9�� D �=	��=��56�+�&%��;��=	�<�� ��!������!	��%������;�����=	��=��56�+��/&���&���;�F��/>-6

�&��@�#�	�<=���/
�6�>-6�&��@�#�	��2������>!�=!/	�����76�����9��=���>�;&F�	���� ���!���&F� 
6�+

��2���	�<F�-�/��!�����=�9+	����26����'���� !�������>�����;� 

��������&�%������������� 
�+�������7626����������������	
������+!�;���
�����76 (Knowledge Lifecycle) �&F� D ��9���<��+��

�����76>-�9 D 	��25@F�>���%	����&F� D 2&+�&F� ���	����������>�26����������������	
���!G�	38�
6�+	38�

���	����������	;�+��� (Active Learning) 	�6������6�+3P44� ��/&�#/���	�����76
��2;���
5�+%&'*�
 

3�&;4�5�+������>���5���;���������������	
���
6�+	�6�V��&�,��]
����
�0��V����	�����76	38�

�G��&4 �2�����/%�������6�+����	56�>!-�&�����<F�0���=�&=��+!�����%�������6���������
�=��6�+

!��
�������9V76	���� !���&F����	38���/%�������/
�6���6�+������2>����
9���2�+�������76�79�+�������76

�/2&%���+��/�/2&%�7+ -�<������6�+��&
����>-�9 D 26��V76	����	38��G��&4 �@=+��!!/	38�$26&F+�%%	;�+���

>;63P4-� -�<����+���	38�0�� ��/%�����	����������>�-�&��7
���������������	
���
6�+�����?

%7�'�����+�������76>-6V76	����	56�>!����	;<=����+5�+�/%%������	
���
&F+�
9M���2���� 5&F�
������ 

���
����� ��/����G�$3>;6+�� 
��2!����	3_2�����>-6V76	����$26G����2��+3L�%&
����!��+&F+"��>���/

"������?�%&���2��@�#� 



���.� 

�� 

 ���!���&��"����/&�#/	^��/26����������������	
��� ������>�-�&��7
���������

������	
��� 
6�+����/%����� ��//-�<���!����&F+>���/���-6�+	����	�<=���6�+&�#/�<=� D 26���&+�� 	�6�

�����6�+����
�/-�&�5�+���	38���>��&+���=2� ����'���� !�������>�
�	�+��/��;�;�� 	3_2�����>-6

V76	����$26G�+��	38��� ��6�+����	38�V76�G� �G�	���������2	-J���/�&%�P+����	-J�!��V76�<=�>��� -�<�

V76�9��+���<=� D 
��2!�&�#/���	5���%���� ����G�	��� ����"�3���26�����>;6"�#�$���/


9�+3�/	��=?7�
6�+��/	56�>!�K	�'*��&+��&F+>�3�/	���/���� 

��������#�+�+"$�������#& 
�G�-�&%��5���;�	������������	��=	�6�26�����3�/���
�+�������9���5���;��<=� ���!&2>-6V76	����

$26	�����76!��3�/�%���'�26��������������/��!����	-�9���F $26��9  

- �������
�2�V76��� 

- ����&�"�#'�V76	;�=��;�4�+��;�;��	������������	�-�<�����@�#�27+��>-6	-J����+5�++��

>���;�;�� 
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(�) ���+��6�+2�����
 (Discrete Structures) 

- Functions, Relations and Sets - Graphs and Trees 

- Basic Logic - Discrete Probability 

- Proof Techniques - Recurrence Relation 

- Basics of Counting - Generating Function 

(�) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Fundamental Constructs - Event Driven Programming 

- Algorithmic Problem Solving - Object Oriented 

- Data Structures - Foundations Information Security 

- Recursion - Secure Programming 

(�) �����&%�6����/5&F�
������ (Algorithms and Complexity) 

- Basic Analysis - Distributed Algorithms 

- Algorithmic Strategies - Basic Computability 

- Fundamental Algorithms  

(�) ���+��6�+��/�?�3P
����� (Architecture and Organization)  

- Digital Logic - Memory Architecture 

- Data Representation - Functional Organization 

- Assembly Level Organization - Multiprocessing 

(�) �/%%3L�%&
���� (Operating Systems) 

- Overview of Operating Systems - Scheduling and Dispatch 

- Operating System Principles - Memory Management 

- Concurrency  
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(Y) ���3�/���V�	��<�59�� (Net-Centric Computing) 

- Introduction - Web Organization 

- Network Security - Networked Applications 

(Z) "�#����	5����3����� (Programming Languages) 

- Overview - Virtual Machines 

- Basic Language Translation - Abstraction Mechanisms 

- Declarations and Types - Object-Oriented Programming 

([) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
��� (Human-Computer Interaction) 

- Foundations - Building GUI Interfaces 

(H) �����_���/���3�/���V�"�� (Graphics and Visual Computing) 

- Fundamental Techniques - Graphics Systems 

(�\) �/%%;�4^��2 (Intelligent Systems) 

- Fundamental Issues - Knowledge Based Reasoning 

- Basic Search Strategies  

(��) ���!&2��������	� (Information Management) 

- Information Models - Data Modeling 

- Database Systems  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;�� (Social and Professional Issues) 

- History of Computing - Professional Ethics 

- Social Context - Risks 

- Analytical Tools - Intellectual Property 

(��) �����������
����� (Software Engineering) 

- Software Design - Requirements Specifications 

- Using APIs - Software Validations 

- Tools and Environments - Software Evolution 

- Software Processes - Software Project Management 

(��) ���
��	�<=�����G���' (Computational Science)  
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�+�������765�+��5���;���������������	
��� 
����
�0��5�+�����������	
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����/	���22&+��F 

(�) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Programming Paradigms - Programming Constructs 

- Algorithms and Problem-solving - Recursion 

- Event Driven and Concurrent Programming - Object-oriented Programming 

- Using API  

(�) �'�
���
���+������	
��� (Computer Mathematics) 

- Functions, Relations and Sets  - Basic Logic 

- Proof Techniques - Basics of Counting 

- Graphs and Trees - Discrete Probability 

- Recursion - Continuous Probability 

- Expectation - Sampling Distribution  

- Stochastic Processes - Estimation 

- Hypothesis Tests - Correlation and Regression 

 (�) ��	�J�������� (Electronics) 

- Electronic Properties of Materials - Interfacing Logic Families and Standard Buses 

- Diodes and Diode Circuits - Operational Amplifiers 

- MOS Transistors and Biasing - Circuit Modeling and Simulation 

- MOS Logic Families - Data Conversion Circuits  

- Bipolar Transistors and Logic Families - Electronic Voltage and Current Sources 

- Design Parameters and Issues - Amplifier Design 

- Storage Elements  - Integrated Circuit Building Blocks 

(�) 
������
��2�!�&� (Digital Logic) 

- Switching Theory - Digital Systems Design 

- Combinational Logic Circuits - Modeling and Simulation 

- Modular Design of Combinational Circuits - Formal Verification 

- Memory Elements - Fault Models and Testing  

- Sequential Logic Circuits - Design for Testability 
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(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������ (Data Structures and Algorithms) 

- Basic Algorithmic Analysis - Computing Algorithms 

- Linked List, Queues, Stacks - Distributed Algorithms 

- Binary Tree, B-Tree, Heap - Algorithmic Complexity 

- Algorithmic Strategies - Basic Computability Theory 

(Y) ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
��� (Computer Architecture and Organization) 

- Fundamentals of Computer - Processor Systems Design 

- Computer Arithmetic - Organization of the CPU 

- Memory System Organization and 

Architecture 

- Performance 

- Interfacing and Communication - Distributed System Models 

- Device Subsystems - Performance Enhancements 

(Z) �/%%3K�%&
���� (Operating Systems) 

- Design Principles - Memory Management 

- Concurrency - Device Management 

- Scheduling and Dispatch - Security and Protection 

- File systems - System Performance Evaluation 

([) �/%%0��56��7� (Database Systems) 

- Database Systems - Relational Database Design 

- Data Modeling - Transaction Processing 

- Relational Databases - Distributed Databases 

- Database Query Languages - Physical Database Design 

(H) �����������
����� (Software Engineering) 

- Software Processes - Software Tools and Environments 

- Software Requirements and Specifications - Language Translation 

- Software Design - Software Project Management 

- Software Testing and Validation - Software Fault Tolerance 

- Software Evolution   
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(�\) 	��<�59��������	
��� (Computer Networks)  

- Communications Network Architecture - Wireless and Mobile Computing 

- Communications Network Protocols - Performance Evaluation 

- Local and Wide Area Networks - Data Communications 

- Client-server Computing - Network Management 

- Data Security and Integrity - Compression and Decompression 

�G.�.' ��������&�%���(�)��!��� 

�+�������765�+��5���;������������
����� 
����
�0�� Software Engineering Curriculum 5�+

�����������	
��� IEEE ��/ ACM ������/	���22&+��F 

(�) �<F�0��������	
��� (Computing Essentials) 

- Computer Science Foundations - Construction Tools 

- Construction Technologies - Formal Construction Methods 

(�) �<F�0���'�
���
����/�������� (Mathematical and Engineering Fundamentals) 

- Mathematical Foundations - Engineering Economics for Software 

- Engineering Foundations for Software  

(�) ��;�;��"��3L�%&
� (Professional Practices) 

- Group Dynamics and Psychology - Professionalism 

- Communications Skills for Software Engineer  

(�) �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
����� (Software Modeling and Analysis) 

- Modeling Foundations - Analysis Fundamentals 

- Types of Models - Requirements Fundamentals 

- Eliciting Requirements - Requirement Validation 

- Requirements Specification & Documentation  

(�) �������%%���
����� (Software Design) 

- Design Concepts - Human Computer Interface Design 

- Design Strategies - Detailed Design 

- Architectural Design - Design Support Tools and Evaluation 
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�H 

(Y) �������%��/2��%���
����� (Software Verification and Validation) 

- Verification and Validation Terminology & 

Foundation 

- Human Computer User Interface Testing and 

Evaluation 

- Reviews - Problem Analysis and Reporting 

- Testing  

(Z) ���&1�����5�+���
����� (Software Evolution) 

- Evolution Processes - Evolution Activities 

([) ��/%��������
����� (Software Process) 

- Process Concepts - Process Implementation 

(H) ��'"�����
����� (Software Quality) 

- Software Quality Concepts and Culture - Process Assurance 

- Software Quality Standards - Product Assurance 

- Software Quality Processes  

(�\) ���!&2������
����� (Software Management) 

- Management Concepts - Project Control 

- Project Planning - Software Configuration Management 

- Project Personnel and Organization  

�G.�.* ��������#�+�+"$�������#&  

�+�������765�+��5���;�	������������	� 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) �<F�0��	������������	� (Information Technology Fundamentals) 

- Pervasive Themes in IT - IT and its Related & Informing Disciplines 

- History of IT - Application Domains 

(�) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
��� (Human-Computer Interaction) 

- Human Factors - Accessibility 

- HCI Aspects of Application Domains - Emerging Technologies 

- Human-Centered Evaluation - Human-Centered Software Development 

- Developing Effective Interfaces  
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(�) �����&=��+��/���3�/�&������	� (Information Assurance and Security) 

- Fundamental Aspects - Forensics 

- Securities Mechanisms - Information States 

- Operational Issues - Security Services 

- Policy - Threat Analysis Model 

- Attacks - Vulnerabilities 

- Security Domains  

(�) ���!&2��������	� (Information Management) 

- IM Concepts and Fundamentals - Data Modeling 

- Database Query Language - Managing Database Environment 

- Data Organization Architecture - Special-Purpose Database 

(�) ���%7�'�������	5����3�������/	������� (Integrative Programming &Technologies) 

- Intersystem Communications - Software Security Practices 

- Data Mapping and Exchange - Miscellaneous Issues 

- Integrative Coding - Overview of Programming Languages 

- Scripting Techniques  

(Y) �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	� (Mathematics and Statistics for IT) 

- Random Variables and Functions - Discrete and Continuous Probability and 

Distribution 

- Basic Logic - Hypothesis Testing 

- Discrete Probability - Sampling and Descriptive Statistics 

- Functions, Relations and Sets - Simple Linear Regression 

- Graphs and Trees - Correlation Analysis 

- Application of Mathematics to IT  

(Z) 	��<�59�� (Networking) 

- Foundations of Networking - Security 

- Routing and Switching - Network Management 

- Physical Layer - Applications Areas 
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([) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Fundamentals of Data Structures - Algorithms and Problem-Solving 

- Programming Constructs - Event-Driven Programming 

- Object-Oriented Programming  

(H) ���
�����	������� (Platform Technologies)  

- Operating Systems - Computing Infrastructures 

- Architecture and Organization  

(�\) ���%G���+�&�#���/���%��-���/%% (Systems Administration and Maintenance) 

- Operating Systems - Administrative Activities 

- Applications - Administrative Domains 

(��) �?�3P
�������/���%7�'�����/%% (Systems Integration and Architecture) 

- Requirements - Testing and Quality Assurance 

- Acquisition/Sourcing - Organizational Context 

- Integration and Deployment - Architecture 

- Project Management  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;�� (Social and Professional Issues) 

- Professional Communications - Legal Issues in Computing 

- Teamwork Concepts and Issues - Organizational Context 

- Service Management - Professional &Ethics Issues & Responsibilities 

- Social Context of Computing - History of Computing 

- Intellectual Property - Privacy and Civil Liberties 

(��) �/%%	�J%��/	������� (Web Systems and Technologies) 

- Technologies - Web Development 

- Information Architecture - Vulnerabilities 

- Digital Media  
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����/	���22&+��F 

(�) �<F�0��������	
�����/	������������	� (Computer and Information Technology Fundamentals) 

- %%�5�+	������������	���/����<=���� - 56��7���/���%��-��56��7� 

- 3�/�&
�5�+������	
�����/����<=���� - 	��<�59����/����<=���� 

- �/%%2�!�&� - ���	���	�J
��/	���2�$�2�	�J% 

- �+��3�/��%������	
��� - �/%%3�/���V� 

- ���
�����3�/	"
9�+D - "&���������/�����&=��+5�+�/%% 

- ���
�����������	
��� - !���������/�&+��$�	%��� 

(�) ���	5����3����� (Computer Programming) 

- -�&��G��&4	��=���&%�3����� - ���	5����3�����	;�+�J�%	!�
� 

- ����&1���3�����	�<=�G�+��%��/%%
9�+ D  

(�) ���+��6�+56��7���/�&�����@� (Data Structures and Algorithms) 

- ���+��6�+56��7� - ����6�-�56��7� 

- ���	���+�G�2&%56��7� - ���3�/���
����+��6�+56��7�	�<=���63P4-�>������! 

(�) ���	5����3������/%%	�J% (Web Programming) 

- "�#���
�0��5�+	�J% - �����6�+�3�����WP�+��959�� 

- �������%%�9��
�2
9�V76>;6 - ��$������F��/�����6�+	�J%�=	�J%�?��/ 

- �����6�+	�J%�%%��

����/$2����� - �/%%3�/���V��9���&%0��56��7� 

- �"��/��2�6��5�+	�J%������	�;&� - 56��G��@+?@+26�������&=��+5�+�/%%+�� 

- ����3�����WP�+�7�59��  

(�) �/%%0��56��7� (Database Systems) 

- -�&��G��&45�+�/%%0��56��7� - "�#�	�������� 

- �?�3P
�����5�+�/%%0��56��7� - �������%%0��56��7� 

- ��'��%&
�5�+0��56��7� - �����&=��+5�+0��56��7� 

- �/%%!&2���0��56��7� - ���27���/%%0��56��7� 
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(Y) �/%%�����	�	�<=����!&2��� (Management Information Systems) 

- �<F�0��5�+�/%%�����	���/���+��6�+

�<F�0�� 

- ����������G��/%%�����	�	�<=�>;63�&%	3��=��

�+������/����&1���/%%�����	� 

- �+�������/���!&2��� - ���%��-���&�������/%%�����	� 

- %%�5�+�/%%�����	�>��+����� - �/%%��&%�������
&2���>! ��&+56��7���/	-�<�+

56��7� 

- ���%7�'����/%%�����	�  

(Z) �����	���/-���/����%%�/%% (Systems Analysis and Design) 

- �+��3�/��%5�+�/%% - 	���������
6�+��� 

- �+	�<����������&1���/%% - �������%%�/%% 

- ��/%������&1���/%% - �����6�+���
�����
6��%% 

- �����	���/-�����
6�+��� - 	������+	����5�+�������%% 

- �V�"����2+�%%!G���+ - ����G�	���V������	���/-���/����%% 

([) 	��<�59��������	
��� (Computer Networks)  

- �����2��/�+��3�/��%5�+�/%%	��<�59�� - �/%%	��<�59���/2&%��/3�/	"
9�+ D 

- ��
�0���%%!G���+��	��$� - ���!&2���	��<�59�� 

- ������� ��3��'�	��<�59�� - "&���������/���!&2��������&=��+5�+	��<�59�� 

- ���������/�<=��&44�'  

(H) �����&=��+5�+�/%%�����	� (Information Systems Security) 

- 3�/	"5�+"&���������/���3��+�&� - ������7!����%>��/%%������	
��� 

- ���%����/���3L�%&
�	�<=������&=��+5�+�/%% - ���!&2�����/���%�����26�������&=��+ 

(�\) ���++��������	
���	�<=������! (Business Computer Project)  

- >;6�����76��%��2!���=$26	������ ��/����@�#��6���6�	��=�	
�� 	�<=��@�#�����
6�+��� ��	���/-�

����%%��/!&2��6�+�/%%+�������	��+�����! �G�	�����/!&2G�	������+	���� �2�>;6

��'�
&���9�+ 

(��) &�#/���>;6���
�����������	
��� (Computer Software Usage Skill) 

- 	�<=�>-6V76�@�#������������?>����>;6���
������G�	�J!�73�+�����!-�<�3�/���
����
������G�	�J!�73

&=�$3	38�	��<=�+�<�>�+�������!�
9�/26��$26��9�+	-��/�� �2�����������
���>;6���
�������79>�

"��%����� ��//-�<�2G�	������3L�%&
�>�"��3L�%&
�5�+��;�
9�+ D �2�	^��/>���;�	��5�+

��5���;�������	
��������! 
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CS 1 ���+��6�+2�����
    X  

  2 �<F�0�����	5����3�����   X X  

  3 �����&%�6����/5&F�
������    X X  

  4 ���+��6�+��/�?�3P
�����      X 

  5 �/%%3L�%&
����   X X  

  6 ���3�/���V�	��<�59��     X  

  7 "�#����	5����3�����    X  

  8 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   X X   

  9 �����_���/���3�/���V�"��    X  

  10 �/%%;�4^��2    X  

  11 ���!&2��������	�  X X    

  12 3�/	2J��+�&+����/��;�;��  X   X  

  13 �����������
�����    X   

  14 ���
��	�<=�����G���'    X  

CE 1 �<F�0�����	5����3�����   X X X 

  2 �'�
���
���+������	
���     X X 

  3 ��	�J��������      X 

  4 
������
��2�!�&�      X 

  5 ���+��6�+56��7���/5&F�
������   X X  

  6 ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
���      X 

  7 �/%%3K�%&
����    X X  

  8 �/%%0��56��7�   X    

  9 �����������
�����   X   
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  10 	��<�59��������	
���     X  

SE 1 ����!G�	38�5�+������	
���   X X X X 

  2 �<F�0���'�
���
����/��������    X X X  

  3 ��;�;��"��3L�%&
�  X  X   

  4 �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
�����   X    

  5 �������%%���
�����    X   

  6 �������%��/2��%���
�����    X   

  7 ���&1�����5�+���
�����    X   

  8 ��/%������+���
�����  X     

  9 ��'"�����
�����    X   

  10 ���!&2������
�����  X     

IT 1 �<F�0��	������������	�  X X X X  

  2 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   X X   

  3 �����&=��+��/���3�/�&������	�   X  X  

  4 ���!&2��������	� X X    

  5 ���%7�'�������	5����3�������/	�������  X X   

  6 �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	�  X  X  

  7 	��<�59��  X  X  

  8 �<F�0�����	5����3�����   X X  

  9 ���
�����	�������  X    

  10 ���%G���+�&�#���/���%��-���/%%  X X X  

  11 �?�3P
�������/���%7�'�����/%%   X X X   

  12 3�/	2J��+�&+����/��;�;��  X X    

  13 �/%%	�J%��/	�������  X X X  

BC 1 �<F�0��������	
�����/	������������	� X X    

  2 ���	5����3�����������	
���   X X  
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  3 ���+��6�+56��7���/5&F�
������   X X  

  4 ���	5����3�����%�	�J%   X X  

  5 �/%%0��56��7�  X    

  6 �/%%�����	�	�<=����!&2��� X     

  7 �����	���/-���/����%%�/%% X     

  8 	��<�59��������	
���  X  X  

  9 �����&=��+5�+�/%%�����	� X     

  10 ���++��������	
���	�<=������! X     

  11 &�#/���>;6���
�����������	
���  X    
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�73�= � �V�"7����2+����G���
�0����'��1���5�/��5���;��79���3L�%&
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���. �������	
����������
����� � 

Teaching Unit 

(POD Network) 

����/	���25�+-�&��7
� 

(Programme Specification) 

����/	���25�+�����;���/3�/�%���'�
"������ (?6���) 

(Course & Field Experience 
Specifications) 

��/%�����	���������� 

(�=G�>-6%����V����	�����76�=��2-�&+) 

 

����&2��/3�/	���V� 

(��9+	�6�V����	�����765�+�&��@�#�/%&'*�
) 

 

���+��V�2G�	���+��5�+�����;���/
3�/�%���'�"������ (?6���) 

(Course & Field Experience Reports) 

���+��3�/!G�"��/3�/!G�3O����@�#� 
(Semester/Annual Programme Report) 

, �W 

��+�V��&1�� + 3�&%3��+ 
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