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Bachelor of Science Program in Information Technology
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

0701
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
127(1) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

2
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 34(5/2559) วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 119(3/2560) เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Designer and Developer)
8.2 นักออกแบบและพัฒนาสื่อประสม (Multimedia Developer)
8.3 ผูด้ ูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
8.4 ผู้ดูแลความมั่นคงของเครือข่ายและระบบสารสนเทศ (Network and Information Security
Administrator)
8.5 ผูบ้ ริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Manager)
8.6 ผูจ้ ัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)
8.7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Academic Computer Officer)
8.8 ผูใ้ ห้บริการสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Customer Support)
8.9 ประกอบอาชีพอิสระ

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นายปานจิตร์ หลงประดิษฐ์

31024006xxxxx

อาจารย์

Ph.D.
M.Sc.
M.Sc.
วท.บ.

2

นายศกยภพ ประเวทจิตร์

35701015xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.

3

นายสุขชาตรี ประสมสุข

31006015xxxxx

อาจารย์

4

นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา

35707000xxxxx

อาจารย์

วท.บ.
D.
M.Eng.
Graduated Diploma
วท.บ
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

Computer Science
Computer Studies
Information Systems
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ
สถิติ
Computational Linguistic
Information Technology
Applied Information System
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

University of Southampton, UK
University of Essex, UK
University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550
2544
2541
2537

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2558

มหาวิทยาลัยพายัพ
INALCO, Paris, France
RMIT, Melbourne, Australia
RMIT, Melbourne, Australia
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2537
2554
2540
2538
2528
2548

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538

2547

3

ลาดับ

5

ชื่อ – สกุล

นายสัณห์ชัย หยีวยิ ม

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

36099004xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

วท.ม.
วท.บ. เกียรตินยิ ม
อันดับ 1

สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล

2546

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2539

4
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ได้
กาหนดวิสัยทัศน์ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญในการนาพาคน
ไทยสู่ค วามรู้และปัญ ญา เศรษฐกิ จไทยสู่ก ารเติบ โตอย่างยั่ งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT การมีทุนมนุษย์ในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐานบริก ารและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเพิ่ม
บทความและความสาคัญของอุตสาหกรรม ICT การตระหนักถึงความสาคัญ บทบาท และการยกระดับ
ความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ซี่งการจะบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดได้นั้นจาเป็นต้อง
มีก ารพั ฒนาบุค ลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เ พีย งพอ มีคุณภาพ และอย่างเร่งด่ว น เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ กอปรกับปัจจุบันอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือที่เรียกว่า Internet
of Things คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา
โทรทัศน์ รถยนต์ และอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกันโดยที่อุปกรณ์เ หล่านี้จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสาร
กันได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้กลายเป็นหัวข้อที่ผู้ประกอบอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศต้องรู้และ
เข้าใจ และเป็นกระบวนทัศน์ (Paradigm) หรือเป้าหมายในการพัฒนาแอพพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ใหม่ ๆ
ทาให้บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีค วามสามารถ และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ เป็นอย่างยิ่ง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่สมบูรณ์ในปี 2558 ทาให้ประเทศไทย
และประเทศสมาชิกก้ าวเข้าสู่การเป็นสัง คมพหุวัฒนธรม ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารกั นมากขึ้น มีการ
เคลื่อนไหวของผูม้ ีอาชีพเสรีที่สามารถทางานในประเทศใดในสมาชิกประชาคมก็ได้มากยิ่งขึ้น ทาให้การ
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี ส ารสนเทศผ่ า นการใช้ ง านแอพพลิ เ คชั น ที่ อ าศั ย การใช้ เ ครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงยิ่งทวีความสาคัญในการสื่อสารไร้พรมแดนนี้ กลายเป็นสิ่งที่
จาเป็นและกิจวัตรประจาวันของสมาชิกในประชาคมทุกครัวเรือน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์มีทักษะในการ
ติดตั้งและบริหารเครือข่าย และสามารถจัดการความมั่นคงของข้อมูลและระบบได้ รวมทั้งนักเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการ
ดารงชีวติ ร่วมกันอย่างหลากหลายนี้ประสบความสาเร็จอย่างสมบูรณ์
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังที่ได้กล่าวแล้ว
ข้างต้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่สามารถ
พัฒนานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาแอพ
พลิเคชัน การติดตั้งและบริหารเครือข่าย และการจัดการความมั่นคงของข้อมูลและระบบ ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและสากลได้
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณ์ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม และอินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง ได้แพร่หลายและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนทัศน์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
จากพั น ธกิ จของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาที่มุ่ งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาให้ กั บ
ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนและภูมิภาคอื่น การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นและส่งเสริมการให้ความรู้
ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาชีพของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society

7
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
247221 สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิตศิ าสตร์
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
222121 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Project Management
222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design

8
222313 คลังข้อมูล
Data Warehouse
222321 เว็บเทคโนโลยี
Web Technology
222325 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
Animation Technology and Game
222362 ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Expert System and Decision Support System

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรีย นการสอน หมวดวิชาศึก ษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จัดให้มีกลไกและระบบการบริหารจัดการรายวิชา เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ ผู้ ป ระสานงานรายวิช า ท าหน้า ที่ ประสานงานช่ ว ยประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ ส อนใน
สาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาหรือคณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้องในด้าน
เนือ้ หาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม
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และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์พัฒนาอนาคต ก้าวทันเทคโนโลยี และมุ่งสู่รทู้ ันโลกสมัยใหม่
1.2 ความสาคัญ
จากสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคม พหุวัฒนธรรม และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ได้
แพร่หลายและมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนทัศน์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นอกจากจะเน้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บแอพพลิเคชันแล้ว แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
ก็ ไ ด้เ พิ่ม ความส าคั ญ และกลายเป็นแนวโน้มใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศสมัย ใหม่ ใน
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงก็มีความสาคัญยิ่งในการสื่อสารและการเชื่อมต่อใน
ยุคดิจิทัลทาให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กอปรกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขต
ภาคเหนือตอนบนและภูมิภาคอื่น การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้น การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมรายวิชาให้
มีค วามทันสมัย ต่อเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ส่งเสริมการให้ความรู้ ความสามารถ ฝึก ทัก ษะและความชานาญเฉพาะทางที่หลากหลายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคง ที่ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับ
คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ที่มคี ุณสมบัติ ดังนี้
1.3.1 มีค วามรู้ค วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เว็บแอพพลิเคชัน และแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ตามหลักสุนทรียศิลป์
และการยศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.2 มีทักษะในการติดตั้ง เลือกใช้ บริหาร ระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการจั ด การความมั่ น คงระบบและข้ อ มู ล มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดู แ ลระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานสารสนเทศ
1.3.3 มีความสามารถในการบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประสานงาน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานกับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ สามารถสื่อสารและ
ทางานเป็นทีมได้ และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านชุมชน สังคม องค์กร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.3.4 มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง เที่ยงธรรม สานึก
รับใช้ชุมชน อย่างต่อเนื่องและตลอดชิวิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี 1.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
สารสนเทศให้มีมาตรฐาน ไม่ จากหลั ก สู ต รในระดั บ สากล
ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
(ACM/IEEE)
2.ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
อย่างสม่าเสมอ
2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ 1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
สอดคล้องกับความต้องการ ต้ อ งการทางด้ า นเทคโนโลยี
ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร สารสนเทศของผูป้ ระกอบการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
เรี ย นการสอนและบริ ก าร
วิชาการ ให้ มีป ระสบการณ์
จ า ก ก า ร น า ค ว า ม รู้ ท า ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศไป
ปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2.รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร

1. รายงานผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถในการทางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
1. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ 1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
เรียนการสอนให้ทางานบริการ ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
2. จ านวนหลั ก สู ต รที่ เ ข้ า ร่ ว ม
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการ
อบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พื้นฐานความรู้ของนิสิตที่เข้าศึกษามีความหลากหลายจึงทาให้เกิดความยุ่งยากใน
การจัดการเรียนการสอน
2.3.2 ปัญหาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และด้ า น
คณิตศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเรียน
2.4.2 กลยุทธ์ใ นการด าเนินการเพื่อแก้ไ ขปัญหาด้านการปรับ ตัวจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย และจัดให้มกี ารติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

2564

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา

12,255,126
12,255,126
-

12,990,433 13,725,740 13,725,740
12,990,433 13,725,740 13,725,740
-

2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนโครงการ
ตามแผน
รวมรายจ่าย

1,700,000
300,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
2,040,000

1,800,000 1,900,000 2,000,000
400,000
500,000
600,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000
400,000
400,000
400,000
700,000
700,000
800,000
700,000
700,000
800,000
2,150,000 2,256,000 2,300,000

14,460,740
14,460,740
2,100,000
700,000
1,000,000
400,000
800,000
800,000
2,410,000

16,699,126

17,640,433

19,770,740

18,581,740

18,825,740
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127(1) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ องกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรปรับปรุง
ของ สกอ.
พ.ศ. 2555
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

21
9
93 หน่วยกิต
18
75
60
15
6 หน่วยกิต

30
91 หน่วยกิต
15
76
61
15
6 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

129 หน่วยกิต

127(1) หน่วยกิต

84 หน่วยกิต
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001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

2) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
222111 ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
Introductory Information Systems

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

91 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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241121 หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
247221 สถิตวิ ิเคราะห์
Statistical Analysis

3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
222112 การพัฒนาสื่อประสม
Multimedia Development
222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
Organization Management and Information Systems
222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัยในองค์กร
Application of Contemporary Information Systems in Organization

76 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
1(1-0-2)

ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
222121 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
Information System Project Management
222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
222321 เว็บเทคโนโลยี
Web Technology
222322 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
Modern Information Technology
222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming

21 หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
Computer Architecture and Logical Problem Solving
222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
222231 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms Design
222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
Object-Oriented Methodology
222233 วิธีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง
Structured System Analysis and Design Method

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เครือข่ายและความมั่นคง
222241 เทคโนโลยีเครือข่าย
Network Technology
222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Security in Computer Systems and Networks

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

ด้านประสบการณ์วชิ าชีพ
222452 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
222453 การฝึกงาน *
Professional Training
222454 สหกิจศึกษา *
Co–operative Education

9 หน่วยกิต
3(0-6-3)

รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
222451 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Preparation for Information Technology Professional Experience
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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วิชาเอกเลือก
ให้นิสติ เลือกเรียน 2 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ
222311 เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์
Information Technology and Logistics
222312 เว็บเชิงความหมาย
Semantic Web
222313 คลังข้อมูล
Data Warehouse
222314 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Principles of Software Engineering
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
222325 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
Animation Technology and Game
222326 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
222327 เทคโนโลยีเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Web Technology
222328 การบริหารฐานข้อมูล
Database Administration
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
222331 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming
222332 การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Programming
222333 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนทีข่ ั้นประยุกต์
Development of Advanced Mobile Applications
222334 การเขียนโปรแกรมและการตรวจสอบ
Programming and Program Testing

15 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มโครงสร้างและพืน้ ฐานของระบบ เครือข่ายและความมั่นคง
222342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
Enterprise Computer Network
222343 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
222344 การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับองค์กร
Enterprise Network Security
222345 การตรวจสอบความปลอดภัย
Security Monitoring
กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ
222361 การสืบค้นสารสนเทศ
Information Retrieval
222362 ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Expert System and Decision Support System
222363 ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
Intelligent Tutoring System
222364 ปัญญาประดิษฐ์เบือ้ งต้น
Introduction to Artificial Intelligence

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สาม ารถเลื อกเรี ย น รายวิ ช าที่ เ ปิ ด ส อนในม หาวิ ท ยา ลั ย พะเ ยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
002201
004201
222112
222131
241121

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
การพัฒนาสื่อประสม
Multimedia Development
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
Computer Architecture and Logical Problem Solving
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001101
001103
222111
222121
222122
222132

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
Introductory Information Systems
การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
Information System Project Management
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
222221
222231
222232
222241

003201
003202
004101
146200
222211
247221

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี
Data structures and Algorithms Design
ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
Object-Oriented Methodology
เทคโนโลยีเครือข่าย
Network Technology
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
Organization Management and Information systems
สถิตวิ ิเคราะห์
Statistical Analysis
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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222233
222322
222323
222324
2xxxxx
2xxxxx

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง
Structured System Analysis and Design Method
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
Modern Information Technology
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
222321
222341
2xxxxx
2xxxxx
xxxxxx

เว็บเทคโนโลยี
Web Technology
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Security in Computer Systems and Networks
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต
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100007
146132
222411
222451
222452
2xxxxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัยในองค์กร
Application of Contemporary Information Systems in Organization
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Preparation for Information Technology Professional Experience
โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
222453 การฝึกงาน
Professional Training
222454 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(1) หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
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 the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพ ท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขีย น
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธ การเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า 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
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอัง กฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยากรณ์ใ นการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การ
สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ 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
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมือ งในสังคมทุก ระดั บ จิตอาสา สานึ ก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม และกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
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
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่อ สุ ข ภาพ ผลิต ภั ณฑ์ สุ ขภาพในชีวิ ต ประจาวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมื อกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
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
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 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
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economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒนธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุ ณลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
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 context
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
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทัก ษะการฟั งและพู ด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน รูป แบบประโยค การ
ทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ
การตอบรับและการปฏิเสธคาเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การ
เสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน
English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence patterns,
greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, invitation,
accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, offering help,
giving instruction
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146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสติ กาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
222111 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Information Systems
ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการประมวลผล สถาปัตยกรรมและการจัดการ
การประมวลผล การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทฤษฏีระบบสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบสารสนเทศแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อจริยธรรมและสังคม ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศ
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
222112 การพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Development
ชนิดของสื่อประสม ลักษณะของสื่อประสม การประยุกต์สื่อประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
งานสื่อประสม รูปแบบแฟ้มสื่อประสม การออกแบบสื่อประสม การพัฒนาสื่อประสม การเผยแพร่สื่อ
ประสม
Multimedia type, multimedia characteristic, applied multimedia, multimedia hardware and
software, multimedia file formats, multimedia design, multimedia development, multimedia
distribution
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222121 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Project Management
องค์ประกอบของโครงการ การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ
การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการ การทบทวน
โครงการ การประเมินโครงการ
Components of project, information system project management, project life cycle, project
planning, project estimating, project monitoring and controlling, project reviewing, project evaluating
222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction Design
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมของ
มนุษย์ในปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ การยศาสตร์เบื้องต้น แบบจาลองกระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์
การวิเคราะห์งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การออกแบบแผ่นภาพลาดับเรื่อง
การพัฒนาต้นแบบส่วนต่อประสาน รูปแบบและกระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่นามาใช้
ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 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
222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
3(2-2-5)
Computer Architecture and Logical Problem Solving
โครงสร้างสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระบบปฏิบัติก ารคอมพิ วเตอร์แบบต่าง ๆ
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วยตรรกศาสตร์ วงจรตรรกะ
ควบคุมแบบลาดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบทาซ้า รหัสเทียม รูปแบบ
การพัฒนาโปรแกรมแบบต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน หลักการเขียนโปรแกรมพืน้ ฐาน
Introduction to computer architecture, computer operating systems, computer operation
process, reasoning and solving problems using logic, basic of circuit logic, problem analysis, flowchart,
sequence control structure, selection control structure, repetition control structure, pseudo code, type
of current programming developments, principle of programming
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222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
คาสั่ง ประเภทข้อมูล ตัวแปร ตัวกระทาการ การตัดสินใจ การทาซ้า ฟังก์ชันภายใน ข้อมูล
แบบโครงสร้าง การรับและแสดงผล ฟังก์ชันแบบกาหนดเอง ตัวชี้ตาแหน่ง เหตุการณ์ การโปรแกรม
อิงเหตุการณ์
Statement, data type, variables, operators, condition statement, repetition statement,
built- in functions, structure, input and output, user- defined function, pointer, events, event- driven
programing
222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Organization Management and Information Systems
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ องค์กร การจัดการองค์กร พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร
ระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นองค์ก ร อาชี พทางด้ า นระบบสารสนเทศ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Knowledge of management, organization, organization management, organizational
behavior, organizational structure, information systems in organization, information systems
professions, return on investment in information technology
222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System Concepts
แนวคิดเบือ้ งต้นของระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการ
จัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล
เชิงสั ม พั นธ์ ภาษาสอบถาม การบูรณภาพและความมั่นคงของข้ อมูล ความมั่ นคงและการป้องกั น
ฐานข้อมูล การสารองข้อมูลและการคืนสภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับระบบฐานข้อมูล
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
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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 แฮชชิ่ง การเวียนเกิด
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขัน้ ตอนวิธี การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน
วิธี
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
222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Methodology
แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพ
กิจกรรม แผนภาพลาดับเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ การห่อหุ้มและการซ่อน
ข้อมูล การสืบทอด การพ้องรูป 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
222233 วิธีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
Structured System Analysis and Design Method
ความหมายและองค์ ป ระกอบของระบบ กระบวนการพั ฒ นาระบบ บริ บ ทขององค์ ก ร
การศึกษาความเป็นไปได้ ข้อกาหนดความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ
แบบจาลองเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ แผนภาพผังงาน แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสการไหล
ของข้อมูล แผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตี การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กรณีศึกษา
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร
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,
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applications of system analysis and design method, case study of information system analysis and
design method
222241 เทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ
ชนิดสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล รูปแบบโมเดลมาตรฐานการสื่อสาร
อินเทอร์เน็ต แบบโครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์ เครือข่าย สวิตซ์ชิ่ง เร้าเตอร์ อุปกรณ์
เชื่ อมเครื อข่ าย ไอพีแ อดเดรส การแบ่ง เครื อข่ ายย่อ ย การก าหนดค่ าเบื้อ งต้น ของการจั ด เส้ นทาง
เครือข่ายไร้สายและความมั่นคงของเครือข่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมเครือข่ายพืน้ ฐานกับองค์กร
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
222311 เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information Technology and Logistics
กระบวนการธุรกิจ กระบวนการโลจิสติกส์ ปัญหาโลจิสติกส์ การออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
Business process, logistic process, logistic problem, Information technology system designs
for logistic
222312 เว็บเชิงความหมาย
3( 2- 2- 5)
Semantic Web
คาศัพท์และการจัดแบ่งประเภทของคา เฟรมเวิร์คการอธิบายทรัพยากร การใช้ออนโทโลจีใน
การให้เหตุผล ตัวแบบออนโทโลจี วิธีการและเครื่องมือสาหรับสร้างออนโทโลจี เอ็กซ์เอ็มแอล ภาษาเว็บ
ออนโทโลจี การพัฒนาเว็บไซต์เชิงความหมาย
Vocabularies and taxonomies, Resource Description Framework ( RDF) , reasoning in
ontologies, ontological model, methodologies and tools for ontology construction, XML, Ontology Web
Language (OWL), semantic website development
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222313 คลังข้อมูล
3( 2- 2- 5)
Data Warehouse
แนวคิดการทาคลังข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุ
มิติ การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือสาหรับการพัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ
การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ
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
222314 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Principles of Software Engineering
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความ
ต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เ กิดซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
บารุงรักษาซอฟต์แวร์ การรื้อปรับซอฟต์แวร์ การจั ดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการความ
เสี่ยงของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินราคาซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ หัวข้อ
ทางวิชาชีพและจริยธรรม
Software processes, software process models, software requirements engineering,
software design, software implementation, software testing, software maintenance, software
reengineering, software project management, software project risk management, software cost
estimation, software quality control, professional and ethical issues
222321 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต สถาปั ต ยกรรมของเวิ ล ด์ ไ วด์ เ ว็ บ ทฤษฎี ก ารออกแบบเว็ บ เพจ
มาตรฐานเว็บ การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต เว็บเซอร์วสิ เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Internet technology, architecture of the world wide web, web page design theory, web
standard, dynamic web page building, web services, semantic web technology
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222322 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3( 2- 2- 5)
Research Methodology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
การวิจัย ซอฟต์แวร์ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Basic of research, types of research, literature review, sampling methods, research tools,
data collection and analysis, report writing, software for information technology research
222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
3(2-2-5)
Modern Information Technology
สัมมนา การนาเสนอหัวข้อ นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจ แนวโน้ม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar, topic presentation, innovations, techniques, equipment, current interesting topics,
trends of information technology
222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้าน
ลูกข่าย การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย ภาษา เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิรค์ การ
ออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์
Intranet and internet, distributed software architecture, client side programming, server
side programming, language, tools and web development procedure, frameworks, web page and
web site designs, case study of website development
222325 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
3(2-2-5)
Animation Technology and Game
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวและเกม การออกแบบและเขียนโปรแกรมส่วน
ต่อประสานกับผูใ้ ช้แบบกราฟิก การสร้างโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ หลักการของการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบได้ เสียง แบบจาลองการตรวจจับการชนของวัตถุ ปัญญาประดิษฐ์สาหรับ
เกม เครื่องมือการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติและสามมิติ
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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
222326 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business
แนวคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง แบบจาลอง กระบวนการและกิจกรรม
ของการทาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด แนวคิดการตลาดออนไลน์ กฎหมาย
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E- commerce concept, structure, model, e- business processes and activities, marketing
planning concept, online marketing concept, e- commerce laws, e- commerce taxes, e- commerce
website development
222327 เทคโนโลยีเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Web Technology
พืน้ ฐานเว็บไซต์การพัฒนาแบบไม่ยืดหยุ่นและแบบยืดหยุ่น การติดต่อกับฐานข้อมูล หลักการ
ออกแบบสาหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เครื่องมือการพัฒนา
Fundamentals of static and dynamic mobile web site development, web site and database
connection, mobile web site design principles, user interface design, development tools
222328 การบริหารฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Administration
การติดตั้ง การตั้งข้อกาหนดการทางาน การสร้างฐานข้อมูล การนาเข้าข้อมูล จัดการสิทธิ์
การติดตามการทางาน การปรับแต่งประสิทธิภาพ การสารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล
Installation, configuration, database creation, importing, user privilege, monitoring, tuning,
data backup, recovery
222331 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Java Programming
แนวคิ ด เชิง วั ตถุ ชนิด ข้ อมูล พื้ นฐานและชนิดข้อ มูลอ้า งถึง ตัวแปรแถวลาดับ การก าหนด
ประโยค การจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัดการ
ไฟล์ การเข้าถึงฐานข้อมูล
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Object oriented concept, primitive and reference data type, array, statement, error and
exception handling, multithread programming, file operation, database access
222332 การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Programming
พื้นฐานการเขีย นโปรแกรมเคลื่อนที่ วงรอบชีวิตของโปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใ ช้ การ
ส่งผ่านข้อมูลภายใน การควบคุมและหน่วยเก็บข้อมูล การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมไคล์เอ็นท์เซิรฟ์ เวอร์
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
222333 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนทีข่ ั้นประยุกต์
3(2-2-5)
Development of Advanced Mobile Applications
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เครื่องมือและ
ภาษาที่ใช้สาหรับ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อ
ระบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจาและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การ
สื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจาลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อคานึงถึงด้านความมั่นคง
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
222334 การเขียนโปรแกรมและการตรวจสอบ
3(2-2-5)
Programming and Program Testing
วิ ธี ก ารเขี ย นโปรแกรม ประเภทข้ อ ผิ ด พลาด การค้ น หาและการจั ด การข้ อ ผิ ด พลาด
การทดสอบแยกหน่วย การทดสอบรวมหน่วย การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการตรวจสอบโปรแกรม
Programming method, error type, error debugging and handling, unit test, module test,
applying tools for program testing
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222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(2-2-5)
Security in Computer Systems and Networks
การบุก รุก และการรัก ษาความปลอดภั ย ในระบบเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ การรัก ษาความ
ปลอดภัย เบื้ องต้ น การเข้ ารหั ส ลั บ เบื้ องต้ น การบุก รุก ในระบบเครือข่ าย ระบบป้ องกั น ไฟร์วอลล์
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย
Intrusion in computer networks and network security, basic computer security, basic
cryptography, network intrusion, intrusion detection and prevention system, firewall, security
software
222342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
3(2-2-5)
Enterprise Computer Network
ความหมายของเครือข่ายในองค์กร ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบ
พลวัต อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี เป็นต้น แนวคิดเครือข่ายพื้นที่กว้าง พีพีพี เฟรมรีเลย์
เอ็มพีแอลเอส การแปลงที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ไอพีเวอร์ชั่น 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)
222343 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
3(2-2-5)
Wireless Network Technology
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การประยุกต์ใช้งาน หลักการส่งผ่านแบบ
ไร้สาย การควบคุมการเข้าถึงแบบหลายทาง การวางแผน ออกแบบ และติดตั้งเครือข่ายท้องถิ่นแบบ
ไร้สาย การจัดสร้างความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย วีแพน วีแมน และวีแวน การจัดการและการ
แก้ปัญหา
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
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222344 การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับองค์กร
3(2-2-5)
Enterprise Network Security
พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายในภาพรวม การรักษาความปลอดภัย การกาหนด
พื้นที่ความปลอดภัย การติดตั้งไฟล์วอล การกาหนดค่ากับอุปกรณ์สวิชชิ่ง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง การ
ตั้งค่าที่อยู่และชื่ออุปกรณ์ ชนิดการเข้าโจมตีเครือข่าย การเฝ้าระวังและการป้องกันระบบเครือข่าย
วิธีการป้องกันแบบใหม่ และอุปกรณ์สมัยใหม่
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
222345 การตรวจสอบความปลอดภัย
3(2-2-5)
Security Monitoring
การตรวจสอบความปลอดภัย การวิเคราะห์ และระบบการตอบสนอง การบรรเทาและการ
ตอบสนองต่อภัย คุ กคามความปลอดภัย เครือข่ายและความปลอดภัย ของข้อมูลและความสัมพันธ์
ประสิทธิภาพ การตรวจดูข้อมูลของเครื่องในเครือข่าย การบรรเทาต่อภัยคุกคามความปลอดภัยแบบ
ศูนย์รวม การตรวจสอบ การบรรเทา และการรายงานเกี่ ยวกับภัยคุกคาม การใช้งานกับอุปกรณ์จาก
หลายหลากชนิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
Security monitoring, Analysis, and Response System ( MARS) , Security Threat Mitigation
system ( STM) , network security data and performs correlation, investigation of host and network
information, threat mitigation, centralize, detect, mitigate, and report on priority threats, network and
security devices from multiple vendors
222361 การสืบค้นสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
ความรู้พื้นฐานเครื่องมือการสืบค้น ขบวนการสกัดย่อยข้อมูลสารสนเทศ การเรียกดึงข้อมูล
ทฤษฎีและวิธีการค้นหาและสืบค้นข้อความ ขบวนการภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง
และอัตถประโยชน์ วิธีการทางสถิติและวิธีการทางภาษาสาหรับการทาดัชนีโดยอัตโนมัติและการจัด
หมวดหมู่ วิธีการทางตรรกะและความน่าจะเป็นสาหรับการสร้างดัชนี การกาหนดแบบสอบถาม การจัด
อันดับ วิธีการกรองข้อความ การวัดประสิทธิผลการสืบค้น
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) ,
analysis of relevance and utility, statistical and linguistic methods for automatic indexing and
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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
ความรู้เบื้องต้นของระบบผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะสาคัญ สถาปัตยกรรม แบบจาลอง การแสดง
ความรู้ ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การตัดสินใจ
และการสนั บ สนุ นการตัด สิน ใจ ระบบสนับ สนุนการตัด สินใจ กระบวนการพั ฒนาระบบ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์และส่วนต่อประสาน การประเมินผล เครื่องมือสาหรับการพัฒนาระบบ
Introduction to Expert System ( ES) , characteristics, architecture, models, knowledge
representation, rule efficiency, knowledge classification, knowledgement 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
222363 ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Intelligent Tutoring System
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา พืน้ ฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบปรับ
เหมาะ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา กระบวนการพัฒนาระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
สถาปัตยกรรมระบบ การสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของผู้เ รียน การสร้างกฏสาหรับการเรียนรู้ ระบบ
การสอนเสริมอัจฉริยะแบบกระจาย การประเมินระบบ หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มเกี่ยวกับ
การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาและระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
Educational software development, basic psychology of learning, adaptive learning,
application of Aritificial 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
222364 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา
ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง การโปรแกรมเชิงพลวัต การเรียนรู้ของ
เครื่องจักร ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ตรรกศาสตร์คลุมเครือ โครงข่ายประสาทเทียม
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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
222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัยในองค์กร
3(2-2-5)
Application of Contemporary Information Systems in Organization
ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ที่ พ ร้ อ มใช้ ส าหรั บ การแก้ ปั ญ หาธุ ร กิ จ ระบบสารสนเทศร่ ว มสมั ย
โปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรที่ใช้ในปัจจุบัน การวางแผนทรัพยากรขององค์กร ระบบการจัดการโซ่
อุปทาน ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู้
Software package in business’ s problem solving, contemporary information systems,
enterprise applications are commonly used, enterprise resource planning, supply chain magement
systems, customer relationship management systems, knowledge management systems
222451 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
Preparation for Information Technology Professional Experience
ไม่นับหน่วยกิต
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม
การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอโครงงาน 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
222452 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3( 0- 6- 3)
Information Technology Project
การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการ การพัฒนาระบบ
การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้
จุดบกพร่อง วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดทาเอกสารและการนาเสนอโครงงาน
Project development, system analysis and design as a requirement, system development,
unit test, system test, validation and verification, debug, result analyze and conclusion,
documentation and project presentation
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222453 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภาครัฐ หรือเอกชน เรีย นรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงงานเชิง
บูรณาการกับการทางาน 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
222454 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน
งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Working in an organisation under co- operative education, learning, gaining experience,
improving working skills in information technology as an apprentice in private or government sectors
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์ท ฤษฎีบ ทที่เ กี่ย วข้องกั บ เซต ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน และระบบจานวนจริง
Logic and proof methods, proofs of theorems concerning sets, relations, functions and real
numbers systems
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีการ
ทางสถิติ หลักเบือ้ งต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิตพิ รรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค
กาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
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Concept, 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, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาสาขา
1. เลข 3 ลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่วิชา (ตาม มคอ. 1)
3.1 เลข 1 หมายถึง ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
3.2 เลข 2 หมายถึง ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3.3 เลข 3 หมายถึง ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3.4 เลข 4 หมายถึง ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เครือข่าย และความมั่นคง
3.5 เลข 5 หมายถึง ด้านประสบการณ์วชิ าชีพ
3.6 เลข 6 หมายถึง ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ
4. เลขลาดับที่ 6
หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ประจาตัว
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
ประชาชน
1* นายปานจิตร์
31024006xxxxx
Ph.D.
Computer Science
หลงประดิษฐ์
M.Sc.
Computer Studies
M.Sc.
Information Systems
วท.บ.
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
2* นายศกยภพ
35701015xxxxx
ปร.ด.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเวทจิตร์
วท.ม.
เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต
และสารสนเทศ
วท.บ.
สถิติ
3* นายสุขชาตรี
31006015xxxxx
D.
Computational Linguistic
ประสมสุข
M.Eng.
Information Technology
Graduated Applied Information System
Diploma
คณิตศาสตร์
วท.บ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

University of Southampton, UK
University of Essex, UK
University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550
2544
2541
2537

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2558

มหาวิทยาลัยพายัพ
INALCO, Paris, France
RMIT, Melbourne, Australia
RMIT, Melbourne, Australia

2537
2554
2540
2538

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2528

2547
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ลาดับ
4*

5*

ชื่อ – สกุล
นายรัตน์ธศักดิ์
เพ็งชะตา
นายสัณห์ชัย
หยีวิยม

เลขบัตร
ตาแหน่ง
ประจาตัว
คุณวุฒิ
วิชาการ
ประชาชน
35707000xxxxx
วท.ม.

36099004xxxxx

-

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
เกียรตินิยม
อันดับ 1

สาขาวิชา
เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต
และสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

2538
2546

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2539

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน และสหกิจศึกษาซึ่งจะจัด
อยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
4.1.2 บูรณาการความรูท้ ี่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาในการทางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.4 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
เป็ น หั ว ข้ อ ที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ เพื่ อ พั ฒ นางานด้ า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศหรือ หัว ข้อที่เ กี่ ย วกับ การประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คาดว่าจะนาไป
ประยุกต์ใ ช้งานได้ จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงานไม่เกิน 3 คน รายงานมี
เนื้อหาครอบคลุมการกาหนดหัวข้อโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบ วิธีการดาเนินงาน ผลการ
พั ฒนา และการประเมิ นระบบงาน และน าส่ งตามรูป แบบและระยะเวลาที่ หลัก สูต รก าหนด อย่า ง
เคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิสิตสนใจ สามารถ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ด้วยตนเองได้ สามารถนิยามปัญหาหรือวัตถุประสงค์ คิดวิเ คราะห์ ออกแบบ

47
พัฒนา และประเมิน โดยสามารถนาทฤษฎีที่ได้ศกึ ษาในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการทาโครงงาน ตาม
ขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม ทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่ละบุคคล สามารถ
ปรั บ ตั ว ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ แ ละจริ ย ธรรมทางวิ ช าการและทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมงาน สามารถเขียนและพูดทางวิชาการในการทา
รายงานและการนาเสนอปากเปล่า มีความเชี่ยวชาญในการใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์และเครื่องมือในการ
พัฒนาระบบงาน และสามารถประยุกต์ทฤษฎีและองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรในการ
พัฒนาโครงงานได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ก าหนดให้มี อาจารย์ที่ ป รึก ษาประจากลุ่ม ตามสัด ส่ว นที่เ หมาะสม ให้มี ก ารก าหนด
สถานที่และชั่วโมงการให้คาปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเริ่มให้คาปรึกษาตั้งแต่การเรียนในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยขณะเรียนชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ในเรื่องการกาหนดกรอบการศึกษา การค้นคว้า
การปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา การเขียนรายงาน รวมเวลาที่อาจารย์จะต้องดูแลนิสิตเท่ากับ 3 ภาค
การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางในการชี้แจงรายละเอียด
และให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนิสิตได้
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งแรกเมื่อสิ้นสุดรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย ครัง้ ที่สองเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3
5.6.2 ประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน นิสิตจัดทารายงานประกอบการพัฒนา
โครงงานตามรูปแบบที่กาหนด และการจัดสอบนาเสนอปากเปล่า แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่
ต่ากว่า 3 คน หรือ
5.6.3 ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานปากเปล่า หรือท าโปสเตอร์เ พื่อเผยแพร่
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

48

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
- รับนโยบายการแต่งกาย การเข้ าสังคม
- ให้ นิ สิ ต ฝึ ก การน าเสนอมากขึ น้ เพื่ อ สร้ างทัก ษะการเจรจา
การสื่ อ สาร การน าเสนอ การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และ
การวางตัวในการทางานในรายวิชา
- การเตรี ยมพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ รวมทังในกิ
้ จกรรม
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศก่อนที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ - ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นิ สิ ต มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เคารพในสิ ท ธิ ท างปั ญ ญาและข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การใช้
เทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาสั ง คมที่ ถู ก ต้ อ ง ในรายวิ ช าใน
หลักสูตร
- สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมในกิจกรรมที่เน้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย
3. ด้านภาวะผู้นา
- กาหนดโจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ เป็น
รายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึก ฝนการท างานเป็นหมู่
คณะและมีความเป็นผู้นา

1.
2.
3.

4.

5.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะเป็นผู้ที่
ยึดมั่นในคุณธรรม มีวนิ ัย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความรูห้ ลักวิชาพืน้ ฐาน และวิชาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุ ก ต์ค วามรู้แ ละแก้ ปัญ หาหรือ ตัด สิน ใจทางด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ ใน 1) การ
ออกแบบและพัฒนาระบบ 2) การติดตั้งเครือข่ายและการจัดการด้านความมั่นคง และ 3) การ
บริหารโครงการอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์
มีปฏิสัมพันธ์ในการทางาน ประสานงาน ในการดาเนินการ 1) การออกแบบและพัฒนาระบบ 2) การ
ติดตั้งเครือข่ายและการจัดการด้านความมั่นคง และ 3) การบริห ารโครงการโดยสามารถสื่อสารกับ
สมาชิกในทีมทั้งในฐานะผูน้ า และผูต้ าม และมีความรับผิดชอบ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ ใน 1) การออกแบบและพัฒนาระบบ 2) การติดตั้งเครือข่ายและ
การจัดการด้านความมั่นคง และ 3) การบริหารโครงการ สือ่ สารและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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6. สามารถนาหลักการทางสุนทรียศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบส่วนต่อประสานและระบบให้มี
ความสะดวกสบาย ใช้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ
7. สามารถนาหลักการการยศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่ดขี องบุคลากร และผูใ้ ช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะ รอบรู้ ใฝ่รู้ สานึกรับใช้
ชุมชน และเรียนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม มีวินัย ตรงต่อ
เวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(5) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ ความปลอดภัยในชีวติ ความสาเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจาเป็น
มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละ
วิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศกึ ษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศยั ง มี วิ ช าเกี่ ย วกั บ กฎหมายและ
จริยธรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคั บ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีก ารวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม
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จริ ย ธรรมทุ ก ภาคการศึ ก ษา ซึ่ง ไม่จ าเป็ น ต้ องเป็น ข้ อสอบอาจใช้ ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมระหว่า งท า
กิจกรรมที่กาหนด มีการกาหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้ เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความ
ประพฤติของนิสิต นิสิตที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบ
การศึกษา
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนิสิตต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมี
ความซื่อสัตย์โ ดยต้องไม่ก ระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่นเป็นต้นนอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ นิสิต
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาทีมอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาสาขาที่ศึกษา
(2) สามารถวิ เ คราะห์ปั ญ หา เข้า ใจและอธิ บ ายความต้อ งการทางคอมพิว เตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนาไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึก ษากั บ ความรู้ใ นศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาและ
แนะนาให้ผู้เรียนทาการค้นคว้า หรือ ทาความเข้าใจในประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้การสอน
จะเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี
กับปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ ในสภาพแวดล้อมจริง
ผู้เรียนได้ทาการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ทันต่อ
การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใ ห้เ ป็นไปตามลัก ษณะของรายวิ ชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การทดสอบมาตรฐานนีส้ ามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาใน
ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นิสติ อยู่ในหลักสูตร ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของ
นิสใิ นด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
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(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
(5) ใช้ป ระสบการณ์ท างภาคปฏิบั ติมาหาแนวทางใหม่ใ นการแก้ปัญ หาได้อย่า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ให้มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จัก ค้นคว้า
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีการพัฒนาค้นหา
ความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนาเสนอ อาจารย์ต้องเน้น
ให้นสิ ิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง
ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ความรูท้ ี่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบ
ที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
(1) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นสิ ิตมีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การวั ด มาตรฐานในข้ อ นี้ ส ามารถท าได้ โ ดยการออกข้ อ สอบที่ ใ ห้ นิ สิ ต แก้ ปั ญ หา
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่ เรียนมา หลีกเลี่ยง
ข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับ
นิยามต่าง ๆ
ประเมิน ตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิ บัติข องนิสิต เช่น ประเมิน จากการ
นาเสนอรายงานในชัน้ เรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษ ยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวก ในการแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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(5) สามารถเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไ ขสถานการณ์ ทั้ ง ส่ ว นตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีค วามรับ ผิด ชอบการพัฒนาการเรีย นรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่า ง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน
ที่ ม าจากสถาบั น อื่ น ๆ และคนที่ จ ะมาเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ คนที่ จ ะมาอยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ความสามารถที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ กลุ่ ม คนต่ า ง ๆ เป็ น เรื่ อ งจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ดั ง นั้ น อาจารย์ ต้ อ ง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ให้นิสิตระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นิสิตไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1) (2)และ (3)ได้ในระหว่าง
การทากิจกรรรมร่วมกัน
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกั บ ผู้อื่น ข้ามหลั ก สู ตร หรือต้องค้ นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีค วามคาดหวั ง ในผลการเรีย นรู้ ด้านทัก ษะความสั มพันธ์ระหว่างตัว บุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได้
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิ คการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวัดมาตรฐานนีอ้ าจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ต่อนิสิตในชัน้ เรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสติ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิ ติที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้น
เรียน
2.6. สุนทรียศิลป์
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการนาหลักการทางศิลปะมาประยุกต์
มีการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้มีบรรยากาศการ
เรียนที่ผ่อนคลาย ให้นิสิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงาน โดยใช้แบบประเมิน
ที่มหี ัวข้อด้านสุนทรียศิลป์
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสติ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดูแล
รักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการทางานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการนาเสนอผลงาน
หน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการนาเสนอ
ด้านวิชาการ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากการนาเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ และมีการ
ใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีภาวะสุขภาพที่ดยี ิ่งขึ้น

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่
โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุ
วัฒนธรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 ความรับผิดชอบรอง

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

●

○ ●

●

○

○

○ ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

● ●

(2)

(3)

(4)

(5)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

 ความรับผิดชอบหลัก

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

○ ○

○ ○ ●

●

●

● ●

● ● ●

●

●

●

● ●

● ● ●

●

●

●

●

● ●

● ● ●

●

○

○

○ ○

●

● ●

● ● ○ ● ○ ○ ● ○

●

●

● ○ ○ ○

●

● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

(1)

(2)

●
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(1)

003201 การสื่อสารใน
สังคมดิจิทัล
003202 การจัดการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการ
ดาเนินชีวิต
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม
หมวดวิชาบังคับ

(2)

●
●

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

●

●

●

●

● ●

●

●

● ● ● ● ●

● ○

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ● ●

● ○ ● ○

●

●

●

●

● ●

○

○ ○

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ● ●

●

●

● ●

● ● ● ● ●

●

●

○ ○

○

○ ○ ●
●

●

●

วิชาแกน
146132 การฟังและ
●
การพูดในชีวติ ประจาวัน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ ● ●
วัตถุประสงค์เฉพาะ

●

●
●
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(1)

222111 ระบบสารสนเทศ
เบือ้ งต้น
241121 หลักการทาง
คณิตศาสตร์
247221 สถิตวิ ิเคราะห์
วิชาเอกบังคับ
ด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ
100007 กฎหมายและ
จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์
222112 การพัฒนาสื่อ
ประสม

(2)

(3)

(4)

● ●

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

●

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

○



(7)

(8)

(1)

●

●

○

● ●

(6)

● ● ● ●

○

● ●

(5)

2.ความรู้

(2)

(3)

(5)

(1)

(1)

● ●
●

●

●

(2)

(3)

(4)

●

● ○

○

○





●



(5)

(6)

●

● ● ●

○

○ ○

●

 ● ● ● ●

● ●

(4)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(2)



(1)

(2)

○

 ○  ○ ○ ○

●

(4)

● ● ● ●

● ●



(3)



●

 ●

● ● ● ●
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

222211 การจัดการ
องค์กรและระบบ
● ● ○ ●
● ●
●
สารสนเทศ
222411 การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศร่วมสมัย ●
●
● ●
●
ในองค์กร
ด้านเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์
222121 การจัดการ
โครงการด้านระบบ
● ●
● ● ● ●
สารสนเทศ
222122 การออกแบบ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
○ ● ● ○ ○
● ● ●
มนุษย์และคอมพิวเตอร์

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(1)

(2)

○ ○ ○ ●

●

●

(4)

(5)

●

●

●

(3)

●

●

(1)

○

●

●

●

(6)

● ●

●

(2)

(3)

(4)

(1)

●

(2)

●

●

● ○

●

●

●

○ ○

●

● ○

●
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(1)

222221 แนวคิดระบบ
ฐานข้อมูล
222321 เว็บเทคโนโลยี
222322 ระเบียบวิธีวิจัย
222323 เทคโนโลยี
สารสนเทศทันสมัย
222324 การเขียน
โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
ด้านเทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
222131 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์และการ
แก้ปัญหาเชิงตรรกะ

(2)

(3)

●

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

● ● ○ ● ● ●
○

○

● ●
● ○ ○

○

○ ○

●

● ○

●

●

● ●
●

● ●

●

● ● ●

(8)

(1)

● ● ●

● ● ●

● ● ●

(7)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

● ●

(3)

(4)

(5)

(6)

○

●
●

●

(2)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(2)

(3)

●

●

●

● ●

●

●

●

●

○ ●

● ●

● ●

● ●

(2)

●

● ○ ● ○
●

●

● ●

●

(1)

● ●

●

● ● ● ● ●

(4)

●

●

○

●

●

●

○

○
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

222132 การเขียนโปรแกรม
●
● ●
คอมพิวเตอร์
222231 โครงสร้างข้อมูล
○
●
และการออกแบบขั้นตอนวิธี
222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
○
○
222233 วิธีการวิเคราะห์
●
●
● ●
และออกแบบเชิงโครงสร้าง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบ เครือข่าย และ
ความมั่นคง
222241 เทคโนโลยี
● ○ ○
●
●
เครือข่าย

(1)

(2)

(3)

(4)

● ●
●

(5)

●
●

● ● ●

(6)

(7)

●

(8)

(1)

(2)

(3)

●

(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

●

●

(3)

(4)

●

(5)

(6)

(1)

(2)

○ ●

● ○ ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

3.ทักษะทางปัญญา

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

○
●

(3)

(4)

(1)

(2)

● ● ○
○

● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

●

●

●

●

●

● ● ● ○

● ●
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(1)

222341 ความมั่นคงใน
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพ
222451 การเตรียมพร้อม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
222452 โครงงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
222453 การฝึกงาน
222454 สหกิจศึกษา
วิชาเลือก
กลุ่มองค์การและระบบ
สารสนเทศ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

● ○

●

● ●

● ●

●

● ●

● ●
●

● ● ●

(2)

(3)

● ● ● ● ● ● ●

(5)

●

● ● ● ●
●

(4)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

●

●

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

● ○

○

○ ●

●

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

○

○

(1)

(2)

●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ● ●

●

● ● ●

●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

●

●

● ●

● ●

● ●
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

222311 เทคโนโลยี
●
● ● ● ● ●
สารสนเทศและโลจิสติกส์
222312 เว็บเชิง
○
●
● ●
ความหมาย
222313 คลังข้อมูล
● ○ ○
●
● ● ●
○
222314 หลักการ
● ● ●
○ ●
●
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์
222325 เทคโนโลยี
○
● ○
● ●
○
ภาพเคลื่อนไหวและเกม
222326 ธุรกิจ
● ●
●
● ● ●
●
●
อิเล็กทรอนิกส์

(7)

(8)

(1)

●

(2)

(3)

(4)

(5)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(1)

(2)

● ● ●
●
● ●

● ○

●

(3)

(4)

(6)

(1)

(3)

(4)

● ● ●

●

● ○

●
●

●

●
● ●

(2)

○

● ●

● ●

(5)

● ●

● ●
○

●

(1)

(2)

●

○

●

●

●

● ●

●

● ○

63

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

222327 เทคโนโลยี
เว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์
○ ○ ● ●
● ● ●
●
●
เคลื่อนที่
222328 การบริหาร
●
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ฐานข้อมูล
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
222331 การเขียน
○ ●
● ● ○
○
● ○ ○
โปรแกรมภาษาจาวา
222332 การเขียน
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
○ ●
●
● ● ●
●
●
เคลื่อนที่

(2)

(3)

(4)

(5)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

● ●

(5)

(6)

(1)

● ●

● ●

● ●

● ●

(2)

(3)

(4)

(1)

●

(2)

○

● ○

●

●

● ●

○ ○ ○

● ● ○
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(1)

(2)

222333 การพัฒนา
โปรแกรมสาหรับอุปกรณ์
○
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ขนั้
ประยุกต์
222334 การเขียน
โปรแกรมและ
○
การตรวจสอบ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเครือข่ายและ
ความมั่นคง
222342 เครือข่าย
● ○
คอมพิวเตอร์ในองค์กร
222343 เทคโนโลยี
○
เครือข่ายไร้สาย

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

○

● ● ● ○ ●

●

● ● ○

○
●

●

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

●

○

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

●

● ●

● ○ ○

● ●

(5)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

○

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

● ●

●

●

○ ○ ○

(1)

(2)

○

● ● ● ● ●

●

●

●

●

○

● ● ● ● ●

●

●

●

●

○
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(1)

222344 การรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายระดับ
องค์กร
222345 การตรวจสอบ
ความปลอดภัย
กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ
222361 การสืบค้น
สารสนเทศ
222362 ระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
222363 ระบบการสอน
เสริมอัจฉริยะ

(2)

(3)

● ○

(4)

(5)

●

● ○

●

●

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

○

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

● ●

●

●

● ○

○

○

○

● ●

●

●

● ○

○

○

●

○ ○ ● ● ● ● ●

● ● ○

● ●

(6)

2.ความรู้

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

● ● ● ●

●

●

● ● ○

● ● ●

○

○ ● ●

●

○ ○

●

● ● ●

○

● ○ ●

●

○ ●

● ○ ● ○

(2)

○

● ○
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(1)

222364 ปัญญาประดิษฐ์
○
เบือ้ งต้น

(2)

(3)

●

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

○ ● ● ● ●

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

○ ○ ●

(2)

(3)

(4)

● ○

(5)

6.สุนทรียศิลป์
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความ
ตัวเลขการ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(1)

(2)

○ ●

(3)

(4)

●

(5)

(6)

○

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

● ○

67

68

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกั นคุ ณภาพภายในของสถาบันอุ ดมศึก ษาที่ จะต้องท าความเข้าใจตรงกั นทั้ง สถาบัน และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบใน
ระดับรายวิชา ควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงาน
ผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของนิสิตควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับโดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความพร้อมและความรู้ ที่ได้จาก
สาขาวิชาที่เรียนและสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
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(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ
(6) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขายจานวนสิทธิบัตรจานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพจานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติจานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม.
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่เริ่มเข้าทางาน ให้มีความรู้และ
เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน และในระดับคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้า งเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุ มปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 การประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัย อย่าง ต่อเนื่องโดยผ่ านการท าวิจัย สายตรงในสาขาวิช าเป็นอันดับ แรก การสนับ สนุนด้า น
การศึกษาต่อ ฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่ว มประชุมปฏิบัติก าร และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
2.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม โดยการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมทางานวิจัย การให้บริการ หรือการช่วยกิจกรรม
ทางด้านวิชาการแก่สังคม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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2.2.6 จัดให้มกี ารศึกษาปฏิบัติดว้ ยตนเองและแลกเปลี่ยนความรูเ้ ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น
2.2.7 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่างๆในระดับสถาบันอุดมศึกษา
2.2.8 จัดให้มกี ิจกรรมอื่น ๆ เช่น การพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรโดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
หรื อ เสนอปิ ด หลั ก สู ต ร ตลอดจนด าเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 และ
การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จั ด ให้ มี แ บบสอบถามประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
ความสามารถของบัณฑิต สาหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็นส่วน
หนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคั ดเลือกอาจารย์ใ หม่ตามระเบียบและหลัก เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาวิชาที่เ กี่ ย วข้อง หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
ประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล การรวบรวม
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ข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ แนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มปี ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒกิ ารศึกษา
ขั้นต่าระดับปริญญาเอกหรือตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ
ในการพิจารณาอนุมัติ และดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงานข้อมูล
การด าเนินการต่าง ๆ ของหลั ก สู ตรในทุก ปี โดยจะคลอบคลุม เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการสาเร็ จ
การศึกษา จานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ปัจจัย/สาเหตุที่
มีผลกระทบต่อจานวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรจาก
ผูส้ าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะ
ควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนออนไลน์ โดย
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและนาไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
การประเมินผูเ้ รียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนดังต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ใ ช้ร่วมกั นของมหาวิทยาลัย ห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน ณ
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ห้องปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ใ ช้ร่ว มกั นของมหาวิท ยาลัย ห้อ งละ 80 เครื่ อง 5 ห้อ งเรีย น ณ
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและอุปกรณ์
เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ห้องปฏิบัติการดิจติ อลและไมโครโพรเซสเซอร์ ประกอบด้วย
1. คอมพิวเตอร์จานวน 20 เครื่อง
2. ชุดฝึกปฏิบัติไมโครโพรเซสเซอร์จานวน 20 ชุด
3. ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจติ อลขั้นสูงจานวน 20 ชุด
4. ชุดฝึกหุ่นยนต์ขนาดเล็กจานวน 15 ชุด พร้อมหุ่นยนต์จาลองการเคลื่อนไหวมนุษย์ 1 ตัว
มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. บริ ก าร Wireless Access Point จ านวน 456 จุ ด ครอบคลุ มพื้ นที่ ภ ายในอาคารเรี ย นและ
หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จานวนทรัพ ยาการสารสนเทศที่มีให้บริก ารในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจานวน
62,839 เล่ ม และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่ อ รวมกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละหนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะมี จ านวนกว่ า 100,000 รายการ ซึ่ ง เกิ น จ านวนที่ ก าหนดโดย ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและจอง
หนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ นอกจากนั้นยังมี
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เ กี่ย วข้องกับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัย ได้ อาทิเ ช่น
ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, Emerald และ Computers
& Applied Sciences Complete เป็ น ต้ น โดยนิ สิ ต สามารถเข้ า ใช้ ผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอน
6.2.2 มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์
และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
6.2.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ
6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นาผลการประเมิน ความเพี ย งพอของทรัพยากรมาปรับ ปรุง แผนและการบริ หาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีท่ี ปีท่ี
1
2
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม  
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ  
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์  
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิ ชา และรายงานผลการ  
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั งสิ้ นสุ ด ภาคกรศึ ก ษาที่เ ปิด สอนให้ ครบทุ ก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ที่  
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
3 4 5
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ปีท่ี ปีท่ี
1
2
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ  
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา  
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บความพึงพอใจของนิสิตปีสุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
3 4 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรีย นในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต
การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาเมื่อนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นิสิต ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนิสิตว่าสามารถปฏิบัติ งานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบหรือไม่
และยังมีจุดอ่อนด้อยในทักษะด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้า นมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็น ระยะ ๆ อย่ างน้ อยทุก ๆ 3 ปี และมีก ารประเมิ นเพื่อ พัฒ นา
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หลักสูตรโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะทุก 2 ปี และประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 4 ปี
ดัชนีบ่งชีม้ าตรฐานและคุณภาพการศึกษา สาหรับหลักสูตรนี้ (ระบุ)
(1)
จานวนนิสติ ที่รับเข้าเป็นไปตามแผน
(2) จานวนนิสติ ที่สาเร็จการศึกษาตามเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
(3) อัตราส่วนอาจารย์ ต่อ นิสติ เต็มเวลาเทียบเท่า
(4) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาจนสาเร็จการศึกษา
(5) ร้อยละของนิสิตได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา
 กาหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชีข้ ้างต้นทุก ๆ ระยะ 4 ปี
 กาหนดการประเมินครัง้ แรก ปี พ.ศ. 2562
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลจะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

79

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง

92
ตาราง ข1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชา
ของ สกอ.
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
30
30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
21
30
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ
9
0
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
91
84 หน่วยกิต
93
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
18
15
76
2.2 กลุ่มวิชาเอก
75
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
60
61
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 15
ไม่น้อยกว่า 15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต)
120 หน่วยกิต
129 หน่วยกิต
127(1) หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
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ตาราง ข2 เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต
ปิดกลุ่มพลานามัย
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
00415 1เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

เปิดรายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

2(1-2-3)
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

เปิดรายวิชาใหม่

ปิดรายวิชาทั่วไปเลือก

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ตาราง ข3 เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
18 หน่วยกิต
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ทัก ษะการการฟัง -พูด ภาษาอัง กฤษ โดยเน้น ที่ก ารออก
เสียงสระ พยัญชนะ การเน้นเสียง ทั้งในระดับคาและระดับ
ประโยคการทาความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพื่อจับค า
สาคัญ รายละเอียด และใจความสาคัญ และพูดโต้ตอบบท
สนทนาอย่างเหมาะสม
Listening and speaking skills in English focused on vowel
and consonant sounds, stress patterns, and intonation in
both word and sentence levels and understanding
conversational language by listening for key words,
details, and gist; and making response to the
conversation in proper way

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
15 หน่วยกิต
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค การทัก ทาย การแนะนาตั ว
การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซือ้ ของ การต่อรอง
ราคา การเชิญ การตอบรับและการปฏิเสธคาเชิญ การอวย
พร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การ
เสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน
English listening and speaking skills for communication in
daily life, sentence patterns, greetings, introducing, saying
goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining,
invitation, accepting and rejecting invitation, blessing, asking
and giving direction, making request, offering help, giving
instruction
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่
นิสิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking,
reading, and writing skills related to students’ discipline

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ ประเด็นการพูดและ
การเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาให้
มีความสอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through listening,
speaking, reading, and writing skill with additions of
various speaking and writing topics

222111 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Information Systems
ระบบปฎิบติการ โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการประมวลผล
สถาปัตยกรรมและการจัดการการประมวลผล การสื่อสาร
ข้อมู ล และเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ ทฤษฏี ระบบสารสนเทศ
การจั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบสารสนเทศแบบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อจริยธรรมและ
สังคม ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ
Operation systems, Computing Infrastructures, architecture
and organization, data communication and computer
network, theory of information systems, information
resource management, different types of information

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับโครงสร้าง

ปรับรหัสวิชา/ ปรับ
ชื่อวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ/
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา
และย้ายเป็นกลุ่ม
วิชาแกน

97
หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

systems in organization, information systems for strategic
planning, information systems effect on ethics and social,
e-business and information systems
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์แ ละระเบียบวิธีพิสู จน์ การพิสู จน์ท ฤษฎี บ ทที่
เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และระบบจานวนจริง
Logic and proof methods, proofs of theorems concerning เปลี่ยนรายวิชา
sets, relations, functions and real numbers systems

241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
และการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and continuity of functions,
derivative of functions and applications, integral of
functions and applications, matrices and system of linear
equations
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิ ก การอิ น ทิ ก รั ล อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ ล าดั บ และ
อนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration, improper integrals, sequences
and series of real numbers, power series, functions of
several variable, limits and continuity of several variable
functions, differential of several variable functions
247221 สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5) 247221 สถิตวิ ิเคราะห์
Statistical Analysis
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลั ก เบื้องต้น
ของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงของตั ว สถิ ติ การประมาณค่ า และการทดสอบ
สมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ
ด้ ว ยไคก าลั ง สอง สถิ ติ ไ ม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, 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, chisquare test, nonparametric statistics, the use of statistical
package program to analyze and interpret the data

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

คงเดิม
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กลุ่มวิชาเอก
75 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
60 หน่วยกิต
ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 11 หน่วยกิต
100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
Information Technology Law
โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี การ
เข้ า รหั ส และกฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ ปัญหา
ต่าง ๆ ที่ เกิ ด จากการใช้ อิน เตอร์ เ น็ ต อาชญากรรมทาง
คอมพิ ว เตอร์ การคุ้ ม ครองความเป็ น ส่ ว นตั ว การหมิ่ น
ประมาทผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต และนโยบายของรั ฐ ในการ
ควบคุมการติดต่อสื่อสาร และเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ผ่านอินเตอร์เน็ต
General structure of internet network, technologies,
encryption, and the laws relating to the use of computer
and information technology through computer, the
problems related to the use of internet, computer crime,
protection of data and personal privacy, internet
defamation, and public policies relating to the control of
communication and freedom of communication to internet
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สาระที่
ปรับปรุง
แก้ไข
เพิ่มหน่วยกิต
แก้ไข

กลุ่มวิชาเอก
76
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
61
หน่วยกิต
ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
10 หน่วยกิต
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1 (1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network etiquette,
intellectual property law, law of information and
เปลี่ยนรายวิชา
communication technology in Thailand and international
เพื่อเพิ่มเติมเนือ้ หา
ด้านจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์

222112 การพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Development
ชนิดของสื่อประสม ลักษณะของสื่อประสม การประยุกต์สื่อ
ประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งานสื่อประสม รูปแบบแฟ้ม ปรับรหัสรายวิชา
สื่อประสม การออกแบบสื่อประสม การพัฒ นาสื่อประสม และเปลี่ยนกลุ่ม
เป็นรายวิชาบังคับ
การเผยแพร่สื่อประสม
Multimedia type, multimedia characteristic, applied
multimedia, multimedia hardware and software,
multimedia file formats, multimedia design, multimedia
development, multimedia distribution
222120 ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introductory Information Systems
แนวคิด และทฤษฏีเ กี่ยวกับระบบสารสนเทศ คุณค่าของ
สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การสื่อสาร
ข้อมูล และเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศแบบ
ต่าง ๆ ที่ ใช้ ในองค์ก ร ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัด การ
เชิงกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศต่อ จริ ยธรรมและสั ง คม แนวโน้ ม
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ
Concept and theory of information systems, information
values, information resource management, data

ปรับรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา
และย้ายเป็นกลุ่ม
วิชาแกน
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communication and computer network, different types of
information systems in organization, information systems
for strategic planning, geographic information system,
information systems effect on ethics and social, ebusiness trend and information systems
122140 ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ รู ป แบบของ
องค์การธุรกิจ แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ กิจกรรม
ทางธุ รกิจ ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบั ญ ชี
และการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จริ ย ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
Meaning and importance of business, forms of business
organization, concepts of management, business
activities of manufacturing, marketing, finance,
accounting and human resource management, ethics and
social responsibility of business
222310 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
Organization Management and Information
Systems
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ อ ง ค์ ก ร โ ค ร ง ส ร้ า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
สภาพแวดล้อม การจัดการองค์กร ระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
องค์ ก ร ผลตอบแทนจากการลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Knowledge of organization, structures, behavior,
environment, organization management, information
system in organization, return on investment in
information technology
222410 การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
ร่วมสมัยในองค์กร
Application of Contemporary Information System
in Organization
ระบบสารสนเทศร่วมสมัย โปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร
ที่ใช้ในปัจจุบัน การวางแผนทรัพยากรขององค์กร ระบบ
การจั ด การโซ่ อุ ป ทาน ระบบการจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์
ระบบการจัดการความรู้
Contemporary information system, enterprise applications
are commonly used, enterprise resource planning, supply
chain management systems, customer relationship
management systems, knowledge management systems
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-

222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
Organization Management and Information
Systems
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ องค์ ก ร การจั ด การองค์ ก ร
พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
องค์กร อาชีพทางด้านระบบสารสนเทศ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Knowledge of management, organization, organization
management, organisational behaviour, organiational
structure, information systems in organization, information
systems professions, return on investment in information
technology
222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
ร่วมสมัยในองค์กร
Application of Contemporary Information Systems in
Organization
ซอฟต์แ วร์ส าเร็จรูป ที่พ ร้อมใช้ส าหรับ การแก้ ปั ญ หาธุ รกิ จ
ระบบสารสนเทศร่วมสมัย โปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรที่
ใช้ในปัจจุบัน การวางแผนทรัพยากรขององค์กร ระบบการ
จัดการโซ่อุปทาน ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการ
จัดการความรู้
Software package in business’s problem solving,
contemporary information systems, enterprise applications
are commonly used, enterprise resource planning, supply

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปรับรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา

ปรั บ รหั ส ชื่ อ และ
คาอธิบายรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

chain magement systems, customer relationship
management systems, knowledge management systems
19 หน่วยกิต ด้านเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
21 หน่วยกิต
3(2-2-5)

ด้านเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
222330 การพัฒนาสื่อประสม
Multimedia Development
ชนิดของสื่อประสม ลักษณะของสื่อประสม การประยุกต์
สื่อประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งานสื่อประสม รูปแบบ
แฟ้ม สื่อประสม การออกแบบสื่อประสม การพัฒ นาสื่ อ
ประสม การเผยแพร่สื่อประสม
Multimedia type, multimedia characteristic, applied
multimedia, multimedia hardware and software,
multimedia file formats, multimedia design, multimedia
development, multimedia distribution
222320 การจัดการโครงการ
3(2-2-5)
ด้านระบบสารสนเทศ
Information System Project Management
องค์ประกอบของโครงการ การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ วัฏจัก รของโครงการ การวางแผนโครงการ
การประมาณการโครงการ การติดตามและการควบคุม
โครงการ การทบทวนโครงการ การประเมินโครงการ
Components of project, Information system project
management, project life cycle, project planning, project
estimating, project monitoring and controlling, project
reviewing, project evaluating
222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(2-2-5)
และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
ห ลั ก ก า รข อง ก าร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ร ะห ว่ าง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การ
สร้ า งต้ น แบบ การพั ฒ นาส่ว นต่ อ ประสานกั บ ผู้ ใ ช้ แ บบ
กราฟิก การออกแบบระบบเชิงโต้ตอบ
Principles of human- computer interfaces, user centered
design, prototyping,
graphical user interfaces
development, interactive systems design

ปรับรหัสรายวิชา
และเปลี่ยนกลุ่ม
เป็นรายวิชาบังคับ
ด้านองค์กรและ
ระบบสารสนเทศ

222121 การจัดการโครงการ
3(2-2-5)
ด้านระบบสารสนเทศ
Information System Project Management
องค์ประกอบของโครงการ การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ การวางแผนโครงการ การ
ประมาณการโครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการ ปรับรหัสรายวิชา
การทบทวนโครงการ การประเมินโครงการ
Components of project, Information system project
management, project life cycle, project planning, project
estimating, project monitoring and controlling, project
reviewing, project evaluating
222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิ ว เตอร์ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ก า ร ย ศ า ส ต ร์ เ บื้ อ ง ต้ น แ บ บ จ า ล อ ง
กระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์งานและการเก็บ ปรับรหัส ชื่อและ
รวบรวมความต้องการ การออกแบบ การออกแบบแผ่นภาพ คาอธิบายรายวิชา
ลาดับเรื่อง การพัฒนาต้ นแบบส่วนต่อประสาน รูปแบบและ
กระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่นามาใช้ในการ
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ 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,
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235031 ระบบฐานข้อมู ล
3(2-2-5)
Database System
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของระบบฐานข้ อ มู ล และระบบจั ด การ
ฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทาให้
อยู่ ใ นรู ป บรรทั ด ฐาน ภาษาสอบถาม การประมวลผล
รายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบฐานข้อมูล
เชิงกายภาพ การบูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล การ
ควบคุ ม ภาวะพร้ อ มกั น ความมั่ น คงและการป้ อ งกั น
ฐานข้อมู ล การส ารองข้อมูลและการคืนสภาพ การล็อค
เทคโนโลยีใหม่ ที่เ กี่ยวข้องกับ ระบบฐานข้อมูล ข้อมู ลเชิง
พืน้ ที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
Basic concept of database system and database
management system, data modeling, relational
database, relational database analysis and design,
normalization, query language, transaction processing,
distributed database, physical database design, data
integrity and security, concurrency control, database
security and protection, backup and recovery, locking,
new technology of database system, spatial data,
application of database development
222220 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยีอิน เทอร์เ น็ต สถาปั ตยกรรมของเวิลด์ไวด์เ ว็บ
ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ การสร้างเว็บ
เพจแบบพลวัต เว็บเซอร์วสิ เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Internet technology, architecture of the world wide web,
web page design theory, web standard, dynamic web
page building, web services, semantic web technology
222340 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การวิจั ย ประเภทการวิ จัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ซอฟต์แวร์ใน
การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Basic of research, types of research, literature review,
sampling methods, research tools, data collection and
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สาระที่
ปรับปรุง

technology for interaction design, evaluation of user
interfaces
222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System Concepts
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของระบบฐานข้ อ มู ล และระบบจั ด การ
ฐานข้อมูล สถาปั ต ยกรรมของระบบการจัด การฐานข้อมู ล
แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์และ
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถาม การบูรณ
ภาพและความมั่นคงของข้อมูล ความมั่ นคงและการป้องกัน
ฐานข้ อ มู ล การส ารองข้ อ มู ล และการคื น สภาพ การล็ อ ค
เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้
ระบบฐานข้อมูล
Basic concept of database system and database ปรับรหัส ชื่อ และ
management system, architecture of database คาอธิบายรายวิชา
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

222321 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต สถาปั ต ยกรรมของเวิ ล ด์ ไ วด์ เ ว็ บ
ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ การสร้างเว็บเพจ
ปรับรหัสรายวิชา
แบบพลวัต เว็บเซอร์วสิ เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Internet technology, architecture of the world wide web,
web page design theory, web standard, dynamic web page
building, web services, semantic web technology
222322 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การ ปรับรหัสรายวิชา
เขียนรายงานการวิจัย ซอฟต์แวร์ในการวิจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Basic of research, types of research, literature review,
sampling methods, research tools, data collection and
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analysis, report writing, software for information
technology research
222420 หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 1(0-2-1)
Current Topics in Information Systems
สัมมนา นาเสนอ นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ หัวข้อปัจจุบัน
ที่น่าสนใจ แนวโน้มเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ
Seminar, topic presentation, innovations, techniques,
equipments, current interesting topics, trend of
technology in information systems
235023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
Internet Programming
อิ น ทราเน็ ต และอิ น เทอร์ เ น็ ต สถาปั ต ยกรรม
ซอฟต์แ วร์แ บบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลู ก ข่า ย
การเขี ย นโปรแกรมด้ า นแม่ ข่ า ย ภาษา เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์คทั่วไปและเฟรมเวิร์ค
ทางภู มิ ส ารสนเทศ การออกแบบเว็ บ ไซต์ แ ละเว็ บ เพจ
กรณีศกึ ษาการพัฒนาเว็บไซต์
Intranet and Internet, distributed software architecture,
client side programming, server side programming,
language, tools and web development procedure,
general and GIS frameworks, web page and web site
designs, case study of website development
ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต

analysis, report writing, software for information technology
research
222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
3(2-2-5)
Modern Information Technology
สัมมนา การนาเสนอหัวข้อ นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ หัวข้อ
ปัจจุบันที่นา่ สนใจ แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar, topic presentation, innovations, techniques,
equipment, current interesting topics, trends of information
technology
222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ
กระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย การเขียนโปรแกรม
ด้านแม่ข่าย ภาษา เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
เฟรมเวิร์ค การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ กรณีศึกษาการ
พัฒนาเว็บไซต์
Intranet and internet, distributed software architecture,
client side programming, server side programming,
language, tools and web development procedure,
frameworks, web page and web site designs, case study
of website development

235011 ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving
กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้เ หตุ ผลและ
การแก้ปัญ หาด้วยตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหา ผัง
งาน โครงสร้างควบคุมแบบลาดับ โครงสร้างควบคุมแบบ
ทางเลื อก โครงสร้า งควบคุม แบบท าซ้ า หลั ก การเขี ย น
โปรแกรม 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

235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
Structure Programming
โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระทาการ
และนิ พ จน์ ไลบรารี ฟัง ก์ ชั่ น การรั บ และแสดงผลข้อ มู ล

ด้ านเทคโนโลยีแ ละวิธีการทางซอฟต์ แ วร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
15 หน่วยกิต
222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
Computer Architecture and Logical Problem
Solving
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การใช้เหตุผลและการ
แก้ ปั ญ หาด้ ว ยตรรกศาสตร์ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ผั ง งาน
โครงสร้ า งควบคุ ม แบบล าดั บ โครงสร้ า งควบคุ ม แบบ
ทางเลื อ ก โครงสร้ า งควบคุ ม แบบท าซ้ า หลั ก การเขี ย น
โปรแกรม 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
222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
คาสั่ ง ประเภทข้อมู ล ตั วแปร ตัวกระท าการ การตั ดสิน ใจ
การทาซ้า ฟังก์ชันภายใน ข้อมูลแบบโครงสร้าง การรับและ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส ชื่อ และ
หน่วยกิตของ
รายวิชา

ปรับรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับชือ่ กลุ่ม

ปรับรหัส และ ชื่อ
รายวิชา

ปรับชื่อภาษา
อังกฤษ และ
รหัสรายวิชา
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คาสั่งควบคุมแบบลาดับ คาสั่งควบคุมแบบทางเลือก คาสั่ง
ควบคุ ม แบบท าซ้ า แถวล าดั บ ฟั ง ก์ ชั น ชนิ ด ข้อ มู ล แบบ
โครงสร้าง ตัวชี้ตาแหน่ง การดาเนินการกับไฟล์
Program structure, type of variables, operators and
expression, library function, input and output, sequence
control statement, selection control statement, repetition
control statement, array, function, structure data type,
pointer, file operation
235012 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการแบบเชื่อมโยง
สแตก คิว ต้น ไม้ กราฟ การวิเ คราะห์ป ระสิทธิภ าพและ
ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การเรียงลาดับและการค้นหา
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ แฮชชิ่ง การเวียนเกิด การ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Basic data structures, array, linked-listed, stack, queues,
trees, graph, analysis of algorithm efficiency and
complexity, sorting and searching, heap storage,
hashing, recursion, application of data structures and
algorithms

แสดงผล ฟังก์ชันแบบกาหนดเอง ตัวชี้ต าแหน่ง เหตุ การณ์
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

235013 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object- Oriented Concepts and Programming
3(2-2-5)
แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยยูเอ็ม
แอล แบบจ าลองยู ส เคส แบบจ าลองเชิ ง โครงสร้ า ง
แบบจ าลองเชิ ง พฤติ ก รรม การเขีย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ
ภาษาในก ารเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ ค ลาส วั ต ถุ
คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การรับทอด
การพ้องรูป ส่วนต่อประสาน
Concept of object- oriented, system analysis and design
with UML, USE- CASE model, structural model,
behavioral model, object- oriented programming, object
oriented programming language, class, object, attribute,
method, encapsulation and information hiding,
inheritance, polymorphism, interface

สาระที่
ปรับปรุง

222231 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบ
3(2-2-5)
ขั้นตอนวิธี
Data structures and Algorithms
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งข้ อ มู ล และขั้ น ตอนวิ ธี
โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และโครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็น
เชิงเส้น อาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ ระเบียบวิธี
ที่ใช้จัด การโครงสร้า งข้อมู ล การค้น หาข้อมูล การจัด เรียง
ปรับรหัสรายวิชา
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ แฮชชิ่ง การเวียนเกิด การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
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
222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Methodology
แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ แผนภาพ
ยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม แผนภาพล าดั บ
เหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ การห่อหุ้ม
และการซ่อนข้อมูล การสืบ ทอด การพ้องรูป การพัฒนา
โปรแกรมเชิงวัตถุ
ปรั บ รหั ส ชื่ อ และ
Object-oriented concepts, system analysis and design, use คาอธิบายรายวิชา
case diagram, class diagram, activity diagram, sequence
diagram, object- oriented programming, class, object,
encapsulation and information hiding, inheritance,
polymorphism, object-oriented program development

104
หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

235033 การวิเคราะห์และออกแบบ
3(2-2-5)
เชิงโครงสร้าง
Structured Analysis and Design
องค์ ป ระกอบของระบบ กระบวนการพั ฒ นาระบบ
การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ การ
ออก แ บ บ ระ บ บ ก ารออ ก แ บ บ ซ อฟต์ แ วร์ รั บ เข้ า
ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจาลองเพื่อการ
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ ข้ อ ก าหนดความต้ อ งการ
กรณีศกึ ษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems components, software development process,
feasibility study, requirement analysis, system design,
input, process, output, data storage, analysis and design
model, requirement specifications, case study of system
analysis and design

222233 วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
3(2-2-5)
เชิงโครงสร้าง
Structured System Analysis and
Design Method
ความหมายและองค์ประกอบของระบบ กระบวนการพัฒนา
ระบบ บริบทขององค์กร การศึกษาความเป็นไปได้ ข้อกาหนด
ความต้องการ การวิเ คราะห์ค วามต้องการ การออกแบบ
ระบบ แบบจาลองเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ แผนภาพ
ผังงาน แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล
แผนภาพความสัมพันธ์เอนทิตี การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ กรณีศึกษาวิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศในองค์กร
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, case study of information system analysis and
design method
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เครือข่าย
และความมั่นคง
6 หน่วยกิต
222241 เทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Technology
เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ งานด้ า นเครือ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ ชนิดสื่อสาร เทคนิคการ
สื่ อ สารข้ อ มู ล แบบอนาลอกและดิ จิ ต อล รู ป แบบโมเดล
มาตรฐานการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต แบบโครงสร้างเครือข่าย
ชนิ ด ของเครื อ ข่ า ย อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย สวิ ต ซ์ ชิ่ ง เร้ า เตอร์
อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ไอพีแอดเดรส การแบ่งเครือข่ายย่อย
การกาหนดค่าเบื้องต้นของการจัดเส้นทาง เครือข่ายไร้สาย
และความมั่ น คงของเครื อ ข่ า ย การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
เครือข่ายพืน้ ฐานกับองค์กร
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

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

9 หน่วยกิต

235032 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Networks
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลและสื่อที่ใช้
ในการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและ
ดิ จิ ต อล แบบจ าลองโอเอสไอ โปรโตคอลเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต แบบโครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย
อุปกรณ์สลับเส้นทาง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง อุปกรณ์เชื่อม
เครือข่า ย ไอพีแ อดเดรส เครือข่า ยย่อย การจัด เส้น ทาง
แบบคงที่และแบบพลวัต ความมั่นคงของเครือข่าย
Computer network technology, data transmission and
communication media, analogue and digital
communication techniques, OSI model, network protocol,
Internet, network topologies, network types, switching,
router, bridge, IP address, subnet, static and dynamic
routing, network security

สาระที่
ปรับปรุง

ปรั บ รหั ส ชื่ อ และ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับชือ่ และ
เพิ่มเติมรายวิชา

ปรับรหัส ชื่อ และ
คาอธิบายรายวิชา
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235034 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
และเครือข่าย
Security in Computer Systems and Networks
การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ การรั ก ษาความปลอดภั ย เบื้ อ งต้ น การ
เข้ารหัสลับ เบื้องต้น กุญแจส่วนตั วและกุญแจสาธารณะ
ลายเซ็นดิจิทั ล การพิสู จน์สิท ธิ์แ ละ การยืน ยัน ตั วบุ ค คล
ใบรับรองสิท ธิ์ การบริห ารกุญแจ ความมั่น คงของระบบ
เมล์ ความมั่ น คงไอพี ความมั่ น คงเว็ป ไซต์ การบุ ก รุก ใน
ระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก ตรวจจับการบุกรุก
และระบบป้ อ งกั น ไฟล์ ว อลล์ ซอฟต์ แ วร์ รั ก ษาความ
ปลอดภัย
Intrusion in computer networks and network security,
basic computer security, basic cryptography, private key
and public key, digital signature, authentication and
personal identifier, certificate, key management, mail
system security, IP security, website security, network
intrusion, kind of attack, intrusion detection and
prevention system, firewall, security software
ด้านประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต

222421 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3)
Information Technology Project
การพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ความต้องการ การพัฒ นาระบบ การทดสอบระบบย่อย
การทดสอบระบบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและ
การทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล
การจัดทาเอกสารและการนาเสนอโครงงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และเครือข่าย
Security in Computer Systems and Networks
การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยเบือ้ งต้น การเข้ารหัส
ลับเบือ้ งต้น การบุกรุกในระบบเครือข่าย ระบบป้องกัน ไฟร์
วอลล์ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย
Intrusion in computer networks and network security, basic
computer security, basic cryptography, network intrusion,
intrusion detection and prevention system, firewall,
ปรับรหัส และ
security software
คาอธิบายรายวิชา

ด้านประสบการณ์วิชาชีพ
9 หน่วยกิต ปรับโครงสร้าง
222451 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
1(0-2-1)
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่นับหน่วยกิต
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สถาน
ประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การสื่อสารและเทคนิค
การสื่อสาร การสร้า งมนุ ษ ยสั ม พันธ์ในสถานประกอบการ
การพัฒนาบุ คลิก ภาพเพื่อการปฏิ บัติง าน เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะ
เปิดรายวิชาใหม่
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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
222452 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-6-3)
Information Technology Project
การพัฒนาโครงการ การวิเ คราะห์และออกแบบระบบตาม
ความต้องการ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การ ปรับรหัสรายวิชา
ทดสอบระบบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวน
สอบ แก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดทา
เอกสารและการนาเสนอโครงงาน
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Project development, system analysis and design as a
requirement, system development, unit test, system test,
validation and verification, debug, result analyze and
conclusion, documentation and project presentation
222450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทั กษะใน
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working
skills in information technology in private or government
sectors

Project development, system analysis and design as a
requirement, system development, unit test, system test,
validation and verification, debug, result analyze and
conclusion, documentation and project presentation
222453 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการภาครั ฐ หรื อ เอกชน
เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พั ฒ นาโครงงานเชิ ง บู ร ณาการกั บ การท างาน โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมและสถานประกอบการ
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
222454 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการ เรี ย นรู้
เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working in an organisation under co- operative education,
learning, gaining experience, improving working skills in
information technology as an apprentice in private or
government sectors
กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ
222311 เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information Technology and Logistics
กระบวนการธุรกิจ กระบวนการโลจิสติกส์ ปัญหาโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับจัดการธุรกิจและโลจิสติกส์
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
Business process, logistics process, logistic problem,
information technology for business and logistics
management, Information technology system designs for
logistic

222451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน
งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working
skills in information technology as an apprentice in private
or government sectors

กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
กลุ่มสื่อประสมและเว็บเทคโนโลยี
221336 เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
Information Technology and Logistics
กระบวนการธุ ร กิ จ กระบวนการโลจิส ติ ก ส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรั บ จั ด การธุ ร กิ จ และโลจิ ส ติ ก ส์ การ
ออกแบบระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับ โลจิส ติก ส์
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
Business process, logistics process, information
technology for business and logistics management,
logistics information technology system designs, logistics
information system development

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับรหัส
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับชื่อ

ปรับรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา
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222331 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วสิ
3(2-2-5)
XML and Web Services
มาตรฐานเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ดีทีดี เค้าร่าง การสร้าง
และการประมวลเอกสารเอ็ก ซ์เ อ็ม แอล การจัด รูป แบบ
เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วสิ
Standard of XML document, DTD, schema, creating and
parsing XML document, XML document formatting, web
services
222430 เว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
Sematic Web
ค าศั พท์ แ ละการจัด แบ่ ง ประเภทของค า เฟรมเวิ ร์ค การ
อธิบายทรัพยากร การใช้ออนโทโลจีในการให้เหตุผล ตั ว
แบบออนโทโลจี วิธีก ารและเครื่องมือส าหรับ สร้า งออน
โทโลจี ภาษาเว็ บ ออนโทโลจี การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เ ชิ ง
ความหมาย
Vocabularies and taxonomies, Resource Description
Framework ( RDF) , reasoning in ontologies, ontological
model, methodologies and tools for ontology construction,
Ontology Web Language, semantic website development
222324 คลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse
แนวคิดการทาคลังข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
ของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิติ การออกแบบและการ
พัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือสาหรับการพัฒนาคลังข้อมูล
การจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ
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
235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์ของวิศวกรรม
ซ อฟต์แ วร์ ก ระบ ว นก ารซ อฟ ต์ แ วร์ แ บ บ จ าล อ ง
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยทางวิ ศ วกรรม
ซอฟต์ แ วร์ ความต้ อ งการซอฟต์ แ วร์ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ การทาให้เกิดซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์
การบ ารุ ง รั ก ษาซอฟต์ แ วร์ การรื้ อ ปรั บ ซอฟต์ แ วร์ การ
จั ด การซอฟต์ แ วร์ การจั ด การความเสี่ ย ง การควบคุ ม
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-

222312 เว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
Sematic Web
คาศัพท์และการจัดแบ่งประเภทของคา เฟรมเวิร์ค
การ
อธิบ ายทรัพยากร การใช้ออนโทโลจีในการให้เ หตุ ผล ตั ว
แบบออนโทโลจี วิธีการและเครื่องมือสาหรับสร้าง ออน
โทโลจี เอ็ ก ซ์ เ อ็ ม แอล ภาษาเว็ บ ออนโทโลจี การพั ฒ นา
เว็บไซต์เชิงความหมาย
Vocabularies and taxonomies, Resource Description
Framework ( RDF) , reasoning in ontologies, ontological
model, methodologies and tools for ontology construction,
XML, Ontology Web Language, semantic website
development
222313 คลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse
แนวคิดการทาคลัง ข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
ของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูล พหุมิติ การออกแบบและการ
พัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือสาหรับการพัฒนาคลังข้อมูล การ
จัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ
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
222314 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Principles of Software Engineering
หลั ก การทางวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ กระบวนการพั ฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ แบบจ าลองกระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์
การทาให้เกิดซอฟต์แวร์ การกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความ
ต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทาให้เกิด
ซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
การรื้อปรับซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปรับรหัส และ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับรหัสรายวิชา

ปรับรหัส ชื่อ และ
คาอธิบายรายวิชา
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คุณภาพซอฟต์แวร์ หลักการเชิงวัตถุและยูเอ็มแอล กรอบ
งาน หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม
Principles of software engineering, advantages of
software engineering, software processes, software
process models, CASE tools, software requirements,
software design, software construction, software testing,
software maintenance, software reengineering, software
management, risks management, software quality
controls, principles of object orientation and UML,
frameworks, professional and ethical issues

222321 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
3(2-2-5)
Animation Technology and game
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวและเกม การ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบ
กราฟิก การสร้างโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์
หลักการของการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบได้ เสียง
แบบจาลองการตรวจจับการชนของวัตถุ ปัญญาประดิษฐ์
สาหรับเกม เครื่องมือการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ
และสามมิติ
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
222322 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
แนวคิ ด ของการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงสร้ า ง
แบบจาลอง กระบวนการและกิจกรรมของการท าธุรกิจ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด แนวคิด
การตลาดออนไลน์ กฎหมายการพาณิช ย์อิเ ล็กทรอนิกส์
ภาษี ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E- commerce concept, structure, model, e- business
processes and activities, marketing planning concept,
online marketing concept, e- commerce laws, ecommerce taxes, e-commerce website development
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สาระที่
ปรับปรุง

การจั ด การความเสี่ ย งของโครงการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
การประเมินราคาซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์
หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม
Software processes, software process models, software
requirements engineering, software design, software
implementation, software testing, software maintenance,
software reengineering, software project management,
software project risk management, software cost
estimation, software quality control, professional and ethical
issues
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ปรับชือ่ และ
เพิ่มเติมรายวิชา
222325 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
3(2-2-5)
Animation Technology and Game
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวและเกม การ
ออกแบบและเขี ยนโปรแกรมส่ว นต่ อประสานกั บ ผู้ ใช้ แ บบ
กราฟิก การสร้า งโปรแกรมแบบขับ เคลื่อนด้วยเหตุ ก ารณ์
หลักการของการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบได้ เสียง
แบบจาลองการตรวจจับ การชนของวัต ถุ ปั ญ ญาประดิษ ฐ์
สาหรับเกม เครื่องมือการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ ปรับรหัสรายวิชา
และสามมิติ
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
222326 ธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
3(2-2-5)
Electronic Business
แนวคิ ด ของการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงสร้ า ง
แบบจาลอง กระบวนการและกิจกรรมของการทาธุรกิจทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แนวคิ ด การวางแผนการตลาด แนวคิ ด
ปรับรหัส และ
การตลาดออนไลน์ กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษี
ชื่อรายวิชา
การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
E- commerce concept, structure, model, e- business
processes and activities, marketing planning concept, online
marketing concept, e-commerce laws, e-commerce taxes,
e-commerce website development
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กลุ่มการเขียนโปรแกรม
222332 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Java Programming
แนวคิดเชิงวัต ถุ ชนิดข้อมูล พื้นฐานและชนิดข้อมูลอ้างถึง
ตัวแปรแถวลาดับ การกาหนดประโยค การจัดการเกี่ยวกับ
ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเท
รด การจัดการไฟล์ การเข้าถึงฐานข้อมูล
Object oriented concept, primitive and reference data
type, array, statement, error and exception handling,
multithread programming, file operation, database access
235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ 3(2-2-5)
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
สถาปั ต ยกรรมของอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ระบบปฏิ บั ติ ก าร
พื้นฐานของโปรแกรมประยุก ต์อุปกรณ์เ คลื่อนที่ วัฏ จัก ร
โปรแกรมประยุ ก ต์ การออกแบบและการพั ฒ นาส่ ว น
ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล
การเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ภ ายใน การพั ฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile architecture, operating system, basics of a mobile
application, application lifecycle, design and developing
graphic users interface, data passing, data storing,
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222327 เทคโนโลยีเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เคลื่อนที่
Mobile Web Technology
พื้นฐานเว็บ ไซต์การพัฒ นาแบบไม่ ยืดหยุ่น และแบบยืด หยุ่น
การติ ด ต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล หลั ก การออกแบบส าหรั บ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เครื่องมือ
การพัฒนา
Fundamentals of static and dynamic mobile web site
development, web site and database connection, mobile
web site design principles, user interface design,
development tools
222328 การบริหารฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Administration
การติดตั้ง การตั้งข้อกาหนดการทางาน การสร้างฐานข้อมูล
การนาเข้า ข้อมูล จัด การสิท ธิ์ การติด ตามการท างาน การ
ปรับแต่งประสิทธิภาพ การสารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล
Installation, configuration, database creation, importing,
user privilege, monitoring, tuning, data backup, recovery
กลุ่ มเทคโนโลยี แ ละวิ ธี การทางซอฟต์แ วร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
222331 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Java Programming
แนวคิดเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลพื้นฐานและชนิดข้อมูลอ้างถึง ตัว
แปรแถวล าดั บ การก าหนดประโยค การจัด การเกี่ ย วกั บ
ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเทรด
การจัดการไฟล์ การเข้าถึงฐานข้อมูล
Object oriented concept, primitive and reference data
type, array, statement, error and exception handling,
multithread programming, file operation, database access
222332 การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เคลื่อนที่
Mobile Programming
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่ วงรอบชีวิตของโปรแกรม
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การส่งผ่า นข้อมู ลภายใน การควบคุม
และหน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล การเขี ย นโปรแกรมฐานข้ อ มู ล บน
คอมพิวเตอร์เ คลื่อนที่ การเชื่อมต่ออิน เทอร์เ น็ต การเขียน
โปรแกรมไคล์เอ็นท์เซิร์ฟเวอร์
Fundamentals of mobile programming, life cycle of program
development, user interface, internal data transfer, control
and memory, connecting the program developed to the

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

เปิดรายวิชาใหม่

ปรับชือ่ และ
เพิ่มเติมรายวิชา

ปรับรหัสรายวิชา

ปรับรหัส ชื่อ และ
คาอธิบายรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

internal device interfacing, mobile applications database, connecting to the Internet, client- server
development
programming
222333 การพัฒนาโปรแกรม
3(2-2-5)
สาหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนทีข่ ั้นประยุกต์
Development of Advanced Mobile Applications
สถาปั ต ยกรรมฮาร์ ด แวร์ คุ ณ ลั ก ษณะและข้ อ จ ากั ด ของ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับ พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้
หน่วยความจาและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้
การสื่ อ สารกั บ ระบบภายนอก การเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ เปิดรายวิชาใหม่
คอมพิ ว เตอร์ การจ าลองเพื่ อ ทดสอบและแก้ ไ ขบนระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อคานึงถึงด้านความมั่นคง
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.
235024 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
องค์ประกอบของภาษาวิชวล การเขียนโปรแกรมประยุกต์
แบบวินโดวส์ การใช้กล่องเครื่องมือ การสร้างวินโดว์ฟอร์ม
การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ การ
แก้จุดบกพร่องและการจัดการข้อผิดพลาด การติดต่อกับ
ปิดรายวิชา
ฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
Visual languages component, windows application
programming, toolbox usage, creating window form,
building objects, even- driven programming, debugging
and error handling, database connectivity, developing
application
222334 การเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
และการตรวจสอบ
Programming and Program Testing
วิธีการเขียนโปรแกรม ประเภทข้อผิดพลาด การค้นหาและ
การจัดการข้อผิดพลาด การทดสอบแยกหน่วย การทดสอบ
เปิดรายวิชาใหม่
รวมหน่ ว ย การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ การตรวจสอบ
โปรแกรม
Programming method, error type, error debugging and
handling, unit test, module test, applying tools for program
testing
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สาระที่
ปรับปรุง
กลุ่ ม โครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบ เครื อ ข่ า ย และ ปรับชือ่ และ
ความมั่นคง
เพิ่มเติมรายวิชา
222342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
3(2-2-5)
Enterprise Computer Network
ความหมายของเครือข่ายในองค์กร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบพลวัต อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ไอ
เอสไอเอส บีจีพี เป็นต้น แนวคิดเครือข่ายพื้นที่ก ว้าง พีพีพี
เฟรมรีเลย์ เอ็มพีแอลเอส การแปลงที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ไอพี
เปิดรายวิชาใหม่
เวอร์ชั่น 6 และการโพรโทคอลการเลือกเส้นทาง แลนเสมือน
Networking in enterprises concepts, Internet Service
Provider (ISP), dynamic routing protocols; RIP, OSPF, IS-IS
and BGP, Wide Area Network (WAN) concepts, PPP, FrameRelay, MPLS, Network Address Translation ( NAT) , IPv6
addressing and routing protocols, Virtual LAN (VLAN)
222343 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
3(2-2-5)
Wireless Network Technology
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยไร้ ส าย การ
ประยุกต์ใช้งาน หลักการส่งผ่านแบบไร้สาย การควบคุมการ
เข้ า ถึ ง แบบหลายทาง การวางแผน ออกแบบ และติ ด ตั้ ง
เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย การจัดสร้างความปลอดภัยบน
เครือข่ายไร้สาย วีแพน วีแมน และวีแวน การจัดการและการ
แก้ปัญหา
เปิดรายวิชาใหม่
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
222344 การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
3(2-2-5)
ระดับองค์กร
Enterprise Network Security
พื้นฐานการรัก ษาความปลอดภัยเครือข่ายในภาพรวม การ
รักษาความปลอดภัย การกาหนดพื้นที่ความปลอดภัย การ
ติด ตั้งไฟล์วอล การก าหนดค่า กับอุป กรณ์ส วิชชิ่ง อุป กรณ์ เปิดรายวิชาใหม่
ค้นหาเส้นทาง การตั้งค่าที่อยู่แ ละชื่ออุปกรณ์ ชนิดการเข้า
โจมตีเครือข่าย การเฝ้าระวังและการป้องกันระบบเครือข่าย
วิธีการป้องกันแบบใหม่ และอุปกรณ์สมัยใหม่
Introduction to Network Infrastructure Security,
Configuration and Operation equipments; DMZ, Firewall,
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กลุ่มปัญญาประดิษฐ์
222323 การสืบค้นสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
การดึงข้อมูล ทฤษฎีและวิธีการค้นหาและสืบค้นข้อความ
ข้ อ มู ล ทางบรรณานุ ก รม การวิ เ คราะห์ ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
และอัตถประโยชน์ วิธีการทางสถิติและวิธีการทางภาษา
ส าหรั บ การท าดั ช นี โ ดยอั ต โนมั ติ แ ละการจั ด หมวดหมู่
วิธีการทางตรรกะและความน่าจะเป็นสาหรับการสร้างดัชนี
การก าหนดแบบสอบถาม การจั ด อั น ดั บ วิ ธี ก ารกรอง
ข้อความ การวัดประสิทธิผลการสืบค้น
Information retrieval, theories and methods for searching
and retrieval of text, bibliographic information, analysis 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
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สาระที่
ปรับปรุง

Switching, Router, Address Configuration and Naming, Type
of Network Attacks, Network Security Monitoring and
Protecting, a new approach and modern equipments
222345 การตรวจสอบความปลอดภัย
3(2-2-5)
Security Monitoring
การตรวจสอบความปลอดภัย การวิเคราะห์ และระบบการ
ตอบสนอง การบรรเทาและการตอบสนองต่อ ภั ยคุ ก คาม
ความปลอดภัย เครือข่ายและความปลอดภัยของข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ประสิทธิภาพ
การตรวจดูข้อมูลของเครื่องในเครือข่าย การบรรเทาต่อภัย
คุก คามความปลอดภั ยแบบศู น ย์ร วม การตรวจสอบ การ
บรรเทา และการรายงานเกี่ยวกับภัยคุกคาม การใช้งานกับ เปิดรายวิชาใหม่
อุปกรณ์จากหลายหลากชนิด เพื่อการรักษาความปลอดภั ย
เครือข่าย
Security monitoring, Analysis, and Response System
(MARS), Security Threat Mitigation system (STM). Network
security data and performs correlation, Investigation of host
and network information, Threat mitigation; centralize,
detect, mitigate, and report on priority threats, network and
security devices from multiple vendors.
กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ปรับชือ่ และ
เพิ่มเติมรายวิชา
222361 การสืบค้นสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
ความรู้พ้นื ฐานเครื่องมือการสืบค้น ขบวนการสกัดย่อยข้อมูล
สารสนเทศ การเรียกดึงข้อมูล ทฤษฎีและวิธีการค้นหาและ
สืบค้นข้อความ ขบวนการภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องและอัตถประโยชน์ วิธีการทางสถิติและวิธีการทาง
ภาษาสาหรับการทาดัชนีโดยอัตโนมัติและการจัดหมวดหมู่
ปรับรหัส และ
วิธีการทางตรรกะและความน่าจะเป็นสาหรับการสร้างดัชนี
คาอธิบายรายวิชา
การก าหนดแบบสอบถาม การจั ด อั น ดั บ วิ ธี ก ารกรอง
ข้อความ การวัดประสิทธิผลการสืบค้น
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
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222422 ระบบผู้ชานาญการ
3(2-2-5)
Expert Systems
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญ ลั ก ษณะส าคั ญ
สถาปัตยกรรม แบบจาลอง การแสดงความรู้ ประสิทธิภาพ
ของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ การได้มาและ
ทดสอบ การแก้ ปั ญ หาแบบสร้ า งสรรค์ การออกแบบ
ส าหรับ ค าอธิ บ าย การออกแบบ การท าให้ เ กิด ผล การ
ประเมินผล และเครื่องมือสาหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ
Introduction to Expert Systems (ES), major characteristics,
architecture, Models, knowledge representation, rule
efficiency, knowledge classification, acquisition and test,
constructive problem solving, designing for explanation,
design, implementation, evaluation and tools for ES

225471 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5)
Decision Support System Development
ทฤษฎี พื้ น ฐานของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การ
ตัดสินใจและการสนับสนุนการตัด สินใจ การจัดการองค์
ความรู้ ฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์ส าหรับ ระบบสนั บ สนุ น
การตัด สิน ใจ การประยุก ต์ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจ
การพัฒ นาระบบสนับ สนุน การตั ดสิน ใจ การประเมิ น ผล
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Fundamental theories for decision support systems,
decision- making and computerized, knowledge
management, hardware and software for decision
support systems, decision support systems applications,
development of decision support systems, decision
support systems evaluation
226463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Language Processing
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเ บื้อ งต้น การวิ เ คราะห์
โครงสร้ า งของภาษาธรรมชาติ การตี ค วามหมายทาง
อรรถศาสตร์ ไวยกรณ์ ตั วแจงส่วน การประยุก ต์ใช้ก าร
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Introduction to natural language processing, structural
analysis of natural language, semantic interpretation,
grammar, parsers, natural language processing
applications
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สาระที่
ปรับปรุง

222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและ
3(2-2-5)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Expert System and Decision Support System
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญ ลั ก ษณะส าคั ญ
สถาปัตยกรรม แบบจาลอง การแสดงความรู้ ประสิทธิภาพ
ของการใช้กฎ การจัด แบ่งประเภทความรู้ การจัด การองค์
ความรู้ การตัดสินใจและการสนับ สนุนการตัด สินใจ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนาระบบ ฮาร์ดแวร์
ปรั บ รหั ส ชื่ อ และ
ซอฟต์แ วร์ แ ละส่วนต่อประสาน การประเมิ น ผล เครื่องมือ
คาอธิบายรายวิชา
สาหรับการพัฒนาระบบ
Introduction to Expert Systems ( ES) , characteristics,
architecture, models, knowledge representation, rule
efficiency, knowledge classification, knowledgement
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

-

ปิดรายวิชา

-

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

222363 ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Intelligent Tutoring System
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา พืน้ ฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา
การเรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ แ บบปรั บ เหมาะ การประยุ ก ต์ ใ ช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา กระบวนการพัฒนาระบบการ
สอนเสริมอัจฉริยะ สถาปัต ยกรรมระบบ การสร้า งตัวแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างกฏสาหรับการเรียนรู้ ระบบ
การสอนเสริมอัจฉริยะแบบกระจาย การประเมินระบบ หัวข้อ
ปัจจุบันและแนวโน้มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เปิดรายวิชาใหม่
ในการศึกษาและระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
Educational software development, basic psychology of
learning, adaptive learning, application of Aritificial
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
222364 ปัญญาประดิษฐ์เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะและ
การค้ น หา ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารค้ น หา ทฤษฎี ก ราฟ ตั ว แบบ
การโปรแกรมเชิง เส้น ตัวแบบการขนส่ง การโปรแกรมเชิง
พลวัต การเรียนรู้ของเครื่องจักร ระบบผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอน
ปรั บ รหั ส ชื่ อ และ
วิธีเชิงพันธุกรรม ตรรกศาสตร์คลุมเครือ โครงข่ายประสาท
คาอธิบายรายวิชา
เทียม
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

235015 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
หลั ก การและประวัติข องปั ญ ญาประดิษ ฐ์ ปริภู มิ ส ถานะ
และการค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหาการแทนความรู้โดยใช้
ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อกเบื้องต้น การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เ บื้ อ งต้ น การเรี ย นรู้ ข อง
เครื่ อ งจั ก ร โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง
พันธุกรรม หุ่นยนต์
Principle and history of artificial intelligence, state space
and search, search algorithm, knowledge representation
by using predicate logic, knowledge engineering,
introduction to prolog, introduction to natural language
processing, machine learning, artificial neural network,
genetic algorithm, robot
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

คงเดิม
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น
001103
001111
005172
005173
235011
241111

ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
รวม

3(3-0-6) 001102
3(3-0-6) 002201
3(3-0-6) 004201
2(1-2-3) 222112
3(2-2-5) 222131
3(2-2-5)
241121

17 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
การพัฒนาสื่อประสม
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
หลักการทางคณิตศาสตร์
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
*003136 พะเยาศึกษา
005171 ชีวติ และสุขภาพ
222120 ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
241112 คณิตศาสตร์ 2
004xxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพลานามัย
หมายเหตุ* ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
รวม
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)

001101
001103
222111
222121
222122

การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น
122140
146200
235023
235012
00xxxx
00xxxx

ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม

001204
002202
222221
222231

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
แนวคิดระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบ
ขั้นตอนวิธี
222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
222241 เทคโนโลยีเครือข่าย
18 หน่วยกิต
รวม
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทลั
222220 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

116
หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

235031 ระบบฐานข้อมูล
235032 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

3(2-2-5) 222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
3(2-2-5) 247221 สถิตวิ เิ คราะห์
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น
222310 การจัดการองค์กรและ
ระบบสารสนเทศ
235013 แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
โครงสร้าง
247221 สถิตวิ เิ คราะห์
2xxxxx วิชาเอกเลือก
2xxxxx วิชาเอกเลือก
รวม
18

3(2-2-5) 222233 วิธกี ารวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงโครงสร้าง
3(2-2-5) 222322 ระเบียบวิธีวิจัย
222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
3(2-2-5) 222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
2xxxxx วิชาเอกเลือก
3(2-2-5) 2xxxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
รวม
18

3(2-2-5)

3(2-2-5) 222321
222341
3(2-2-5)
3(2-2-5) 2xxxxx
2xxxxx
3(x-x-x) xxxxxx
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย
222320 การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ
222340 ระเบียบวิธีวิจัย
235034 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
2xxxxx วิชาเอกเลือก
2xxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
18

เว็บเทคโนโลยี
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

15 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น
100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
222410 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
ร่วมสมัยในองค์ร
222420 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1(0-2-1)
222421 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
2xxxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
xxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)
146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัย 3(2-2-5)
ในองค์กร
222451 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
1(0-2-1)
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ไม่นับหน่วยกิต)
222452 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-6-3)
2xxxxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
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รวม
15 หน่วยกิต
รวม
16(1)
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
222450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 222453 การฝึกงาน
6
222451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 222454 สหกิจศึกษา
6
รวม
6 หน่วยกิต
รวม
6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 – 19.00 น.
ณ ห้องประชุม ร้านอาหารเสาวกา จ.เชียงราย
.....................................................................
ผู้เข้าประชุม
ผศ.ดร.รังสรรค์ ขัยศรีเจริญ
นายรวี อุปรา
ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์
นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา
ดร.สุขชาตรี ประสมสุข
นายยืนยง กันทะเนตร
นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต
เปิดการประชุมเวลา 9.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจะพิจารณาไปทีละหมวดตามเอกสาร
ฉบับร่าง โดยเริ่มจากความเป็นมาในการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ สั ณ ห์ชัย หยีวิ ย ม ได้แ จ้งเพิ่ม เติม แก่ที่ ป ระชุม ถึง สาเหตุข องการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรฯ 3
ประการ ดังนี้
1. เดิมมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ในอดีตหลักสูตรที่มาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเหมาะสาหรับนักเรียนที่จบสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพราะในหลักสูตรได้กาหนดให้เรียนรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา แต่มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้รับนักเรียนทุกสายเข้าศึกษา ทาให้นิสิตมีความยากลาบากในการศึกษาเนื่องจากไม่เคยเรียนวิชาเหล่านี้
มาก่อน
3. จากการเก็บข้อมูล พบว่า ผลการศึกษาของนิสิตสายวิทย์-คณิตฯ ก็ไม่ได้แตกต่างจากสายศิลป์
อย่างมีนัยสาคัญ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงต้องการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับนักเรียนมัธยมศึกษาทั้งสายวิทย์ฯ-คณิตฯ และสายศิลป์
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
-ไม่ม-ี
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณา หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากเอกสารร่าง ประธานให้ความเห็นว่ารายละเอียดข้อ 8 นั้นชีแ้ จงอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สาเร็จการศึกษา ได้ละเอียดแล้ว ส่วนข้ออื่น ๆ ให้ขนึ้ อยู่กับดุลพินิจของคณะฯ
4.2 การพิจารณา หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ประธานให้ความเห็นว่าปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ชแี้ จ้งได้ชัดเจนแล้ว
4.3 การพิจารณา หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
4.3.1 ปํญหาของนิสิตแรกเข้า
ประธานให้ความเห็นว่าควรตัดข้อ 2 ของข้อ 2.3 ในเอกสารร่าง ปัญหาของนิสิตแรกเข้าออก
4.3.2 จานวนหน่วยกิตของหลักสูตร
ประธานฯชีแ้ จงว่าเมื่อได้ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตแล้วพบว่ามีการรวมตัวเลขหน่วยกิตถูกต้องแล้ว
4.3.3 การวางจุดเด่นของหลักสูตร
ประธานให้ความเห็นว่า ควรกาหนดอัตลักษณ์ของหลักสูตรโดยการจาแนกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
เลือกเป็น 2-3 กลุ่มย่อยอย่างชัดเจนเพี่อเป็นการกาหนดแนวทางการเรียนที่หลักสูตรนี้เน้นเฉพาะให้แก่
ผู้เรียน เช่น กลุ่มซอฟต์แวร์สาหรับองค์กร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในงานบัญชี SAP ERP เป็นต้น กลุ่มเว็บ
ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย หรือ กลุ่มการทดสอบและประเมินระบบ ทั้งนี้ ประธานให้ความเห็นว่า ใน ACM
ได้ให้ความสาคัญกับ Human-Computer Interaction เพิ่มขึ้น ที่ประชุมระบุว่า คณะผู้ร่างหลักสูตรได้เห็นด้วย
จึงได้เพิ่มรายวิชาดังกล่าวเข้ามาในหลักสูตร
4.3.4 การปรับปรุงรายวิชา
ประธานให้ความเห็นว่า
1. ให้พิจารณาว่าเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 นั้นยากเกินไปสาหรับ นิสิตที่มาจากสายศิลป์
หรือไม่
2. รายวิชา 222410 ระบบสารสนเทศและองค์กร ให้ปรับคาอธิบายใหม่ โดยให้เน้นให้มีการเรียนรู้
ระบบงานย่อยต่าง ๆ ในองค์กร เช่น งานการเงินและบัญชี รวมถึงการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สมัยใหม่สาหรับ
องค์กรขนาดใหญ่ และให้เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศสมั ย ใหม่ ใ นองค์ ก ร (Application of contemporary Information
System in Organizations)
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3. รายวิชา การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ ให้เพิ่มคาอธิบายรายวิชาในเรื่อง IT System
Administration ด้วย เนื่องจากนิสิตที่ได้ทางานในองค์กรขนาดเล็กมักจะได้ดูแลทั้ง HW/SW ทั้งหมดที่มอี ยู่ใน
องค์กรนัน้ ๆ
4. รายวิชา การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ ให้เพิ่มคาอธิบายรายวิ ชาในเรื่อง Cost
estimation และ budgeting control ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัท IT ที่ไม่สามารถบริหารงบประมาณและ
การเงินของตนเองได้ก็ต้องปิดตัวเองลงเป็นจานวนมาก
5. รายวิชา ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา ให้เพิ่มคาอธิบายรายวิชาที่มีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้นิสิต
แปลโจทย์ประยุกต์เป็นตรรกะทางคอมพิวเตอร์ได้ แล้วสามารถนาตรรกะที่ได้ไปเขียนเป็นผังงานและผังใน
การแก้ปัญหาได้ โดยการเรียนวิชานีจ้ ะต้องมีการสร้างโจทย์กรณีศกึ ษามาก ๆ เป็นแบบเรียนและแบบฝึกหัด
ให้ผู้เรียน
6. กาหนดชื่อรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย และ การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นายจ้างนิสิตเข้าใจ
ว่าเป็นวิชาที่ต่อเนื่องกัน นายจ้างจะได้เห็นว่านิสิตได้ทางานวิจัยทั้ง 2 เทอม โดยเปลี่ยนชื่อรายวิชาทั้งสอง
เป็น การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
7. รายวิชา ซอฟต์แวร์ป ระยุก ต์ในองค์กร ให้เพิ่มคาอธิบายรายวิชา ให้ป รากฏว่ามีก ารสอนใน
ซอฟต์แวร์ด้าน AIS CRM ERP ให้ชัดเจนผูส้ อนจะได้เจาะประเด็นได้ถูกต้อง
ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ และให้คณะร่างหลักสูตรปรับปรุงตามข้อเสนอ
4.3.5 การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน
ประธานให้ความเห็นว่าควรมีก ารปรับเปลี่ยนแผนการเรีย นใหม่เพื่อให้นิสิตได้มีพื้นฐานความใน
รายวิชาเอกบังคับให้เร็ว ๆ จึงควรเริ่มให้เรียนรายวิชาเอกบังคับตั้งแต่ปี 1 เพื่อที่จะได้เลือกเรียนวิชาเอก
เลือกในปี 3 -4 ได้ตามแนวทางที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ได้
4.4 หมวดอืน่ ๆ
ที่ประชุมเห็นชอบตามเอกสารร่าง
วาระที่ 5 วาระอื่น ๆ
--ไม่ม-ี ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา)
อาจารย์
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

(ดร.สุขชาตรี ประสมสุข)
อาจารย์
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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โทรศัพท์
rattasak.pengchata@live.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2548 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา สุพรรณ์ ทองเพชร และ เจษฎา บุญฤทธิ์ . (2559). การลดต้นทุนการจัดเที่ยวส่งน้าดื่ม
เพื่อการรักษาฐานลูกค้าเดิม กรณีศึกษา โรงงานน้าดื่มเขื่อนคา อาร์ โอ.. การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ “วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย ” ครั้ ง ที่ 8. 30-31 พฤษภาคม 2559. คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ประวัติ
นายสัณห์ชัย หยีวิยม
Sanchai Yeewiyom
นายสัณห์ชัย หยีวิยม
36099004XXXXX
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 2334
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2539
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการวารสาร
ฐิติรตั น์ เชี่ยวสุวรรณ และ สัณห์ชยั หยีวิยม. (2556). การพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนฐานของขีด
ความสามารถขององค์กรที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาตร์วิจัย ครัง้ ที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา. 4-5 มีนาคม 2556. หน้า
31-36.
สัณห์ชยั หยีวิยม วรินทร ซอกหอม และ กมลทิพย์ รักเป็นไทย. (2559). การออกแบบและพัฒนาระบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครัง้ ที่ 5 มหาวิทยาลัย
พะเยา. 28-29 มกราคม 2559. หน้า 719-726.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ ชื่อ – สกุล
1

2

3

นายปานจิตร์
หลงประดิษฐ์

นายศกยภพ
ประเวทจิตร์

นายสุขชาตรี
ประสมสุข

เลขบัตร ตาแหน่ง
ประจาตัว ทาง
คุณวุฒิ
ประชาชน วิชาการ
3-1024อาจารย์ Ph.D.
006xx-xxx

3-5701015xxxx-x

3-1006015xxxx-x

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา
Computer Science

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of
Southampton, UK
University of Essex, UK
University of
Southampton, UK

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2560 2561 2563 2563 2564
360 360 360 360 360

M.Sc.
M.Sc.

Computer Studies
Information Systems

วท.บ.

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

ปร.ด.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

360

360

360

360

วท.ม.

สถาบันพระจอมเกล้า
360
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
Computational
INALCO, Paris, France
Linguistic
Information Technology RMIT, Melbourne,
Australia
Applied Information
RMIT, Melbourne,
System
Australia

360

360

360

360

360

วท.บ.
Ph.D.
M.Eng.
Graduated
Diploma
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ลาดับ ชื่อ – สกุล

4

นายรัตน์ธศักดิ์
เพ็งชะตา

เลขบัตร ตาแหน่ง
ประจาตัว ทาง
คุณวุฒิ
ประชาชน วิชาการ
3-5707- อาจารย์
000xxxx-x

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

วท.ม.

เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ.
5

นายสัณห์ชัย
หยีวิยม

3-6099- 004xxxx-x

วท.ม.
วท.บ.
เกียรตินิยม
อันดับ 1

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2560 2561 2563 2563 2564
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบสารสนเทศ
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คอมพิวเตอร์
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ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางสาขาคอมพิวเตอร์
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พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

x

222111 ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น

x

x
x

x

x

x

x

x

x

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

x

222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

x

x

222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
การจัดการสารสนเทศ

x

x

222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

x

x

222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

x

x

222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัย
ในองค์กร
การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี

x

x

x

222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

x

x

222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

x

x

คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับเทคโนโลยี
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์

x

x

247221 สถิติวิเคราะห์

x

x

เครือข่าย
222111 ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
222241 เทคโนโลยีเครือข่าย

x

x
x

222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

x

x

x

x

x

x

x

ฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์

โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ

เทคโนโลยีและ
วิธีการทาง
ซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบ
สารสนเทศ

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีระบุไว้ใน
มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

x

222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

x

222231 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี

x

x
x

x

222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ

x

x

x

222233 วิธกี ารวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง

x

x

x

222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

x

x

x

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย

x

222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

x

x

x

x

x

x

222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัยใน
องค์กร
การบารุงรักษาและการบริหารระบบ

x

222111 ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น

x

222121 การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ
222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

x
x

x

222241 เทคโนโลยีเครือข่าย
222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วม
สมัยในองค์กร
สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัยใน
องค์กร
ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ

x

x

x

100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

x

222121 การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ

x

x

x

222121 การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ
222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

x

x
x

x

ฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์

โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ

เทคโนโลยีและ
วิธีการทาง
ซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบ
สารสนเทศ
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222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

x

x

x

x

222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย

x

x

x

x

222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัย
ในองค์กร
222451 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

x

x

x

x

x

x

x

x

222452 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

x

x

x

x

222453 การฝึกงาน

x

x

x

x

222454 สหกิจศึกษา

x

x

x

x

x

x

ระบบเว็บและเทคโนโลยี
222112 การพัฒนาสื่อประสม
222321 เว็บเทคโนโลยี

x

x

x

222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

x

x

x

ฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์

โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ

เทคโนโลยีและ
วิธีการทาง
ซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบ
สารสนเทศ
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