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สารบัญ 

 
หน#า 

หมวดท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป 3 
หมวดท่ี 2 ข#อมูลเฉพาะของหลักสูตร 12 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร#างของหลักสูตร 15 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู# กลยุทธOการสอนและการประเมินผล 79 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑOในการประเมินผลนักศึกษา 97 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารยOและบุคลากร 100 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 103 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 116 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 118 
ภาคผนวก ข หนังสือรับรองให#ความเห็นชอบหลักสูตร 159 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารยOประจำหลักสูตร 161 
ภาคผนวก ง  ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริญญาตรี 169 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 

คณะ/ภาควิชา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวดที่ 1 ข`อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25511811101537 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Information Technology 

2. ช่ือปริญญา 

 ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Information Technology) 
 อักษรยtอปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 อักษรยtอปริญญา (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Information Technology) 

3. วิชาเอก 

 ไมtมี 

4. จำนวนหนLวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 129 หนtวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

                  หลักสูตรปริญญาตรี (ตtอเน่ือง)            หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปv  
            หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปv           หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปv 
            อ่ืนๆ (ระบุ) 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรทางวิชาการ 

  

  



  

4 
 

 5.3 ภาษาท่ีใชQ 

          หลักสูตรจัดการศึกษาเปxนภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเปxนภาษาตtางประเทศ (ระบุภาษา).................................... 
                หลักสูตรจัดการศึกษาเปxนภาษาไทยและภาษาตtางประเทศ (ระบุภาษา)...อังกฤษ... 

 5.4 การรับผูQเขQาศึกษา 

          รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาตtางประเทศ 

           รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตtางประเทศ 

 5.5 ความรLวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป�นหลักสูตรรtวมกับ Asian Institute of Technology (AIT) โดยนักศึกษาเรียนระดับปริญญา
ตรี ที่มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยสยามเปxนผู#ให#ปริญญา หลังจากนั้นนักศึกษาเรียนตtอระดับปริญญา
โทท่ี AIT โดย AIT เปxนผู#ให#ปริญญา 

 5.6 การใหQปริญญาแกLผูQสำเร็จการศึกษา 

          ให#ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให#ปริญญามากกวtา ๑ สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 

ปริญญารtวมกับสถาบัน. 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

 - เปxนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 2551) โดยเร่ิมใช#หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปvการศึกษา 2562 

 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณา

กล่ันกรองในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี   18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 - คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให#ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2562    เมื่อวันที่ 7   เดือน
มิถุนายน   พ.ศ. 2562 

 - สภามหาวิทยาลัยสยามอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 

7. ความพรQอมในการเผยแพรLหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร#อมในการเผยแพรtหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรO พ.ศ. 2552 ในปvการศึกษา 2564 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดQหลังจบการศึกษา 

(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) นักวิเคราะหOและออกแบบระบบงาน 
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู#พัฒนาซอฟตOแวรO 
(5) ผู#ดูแลระบบเครือขtายและเคร่ืองแมtขtาย 
(6) ผู#จัดการโครงการสารสนเทศ 
(7) นักพัฒนาเว็บไซตO 
(8) นักออกแบบเว็บไซตO 
(9) นักวิทยาการข#อมูล 
(10) นักวิเคราะหOข#อมูล 
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9. ช่ือ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน7ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยCผูFรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยCประจำหลักสูตร 

ลำดับ 
 

ตำแหน+ง 
 

ชื่อ-สกุล 
 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่
จบ 

ภาระงาน
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชา สถาบัน 

1 อาจารย( ดร.เดชานุชิต กตัญ4ูทวีทิพย( 3101400947492 Ph.D. (Computer Engineering) Chulalongkorn 

University 

2545 9 ศรัญธร  มั่งม,ี นิตยา  เกิดแย5ม, ปุณยภัสร;  ชว

รัตน;ธนรังษี และ เดชานุชิต  กตัญAูทวีทิพย;. ระบบ

คำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานกระจายสินค5า. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เบญจมิตรวิชาการคร5ังที่ 9. 2562. 

นิตยา  เกิดแย5ม, ศรัญธร  มั่งม,ี ปุณยภัสร;  ชว

รัตน;ธนรังสี และเดชานุชิต  กตัญAูทวีทิพย;. การ

พัฒนาระบบบันทึกข5อมูลยานพาหนะกระจายสินค5า

ด5วย QR Code เพื่อลดการใช5กระดาษ. การประชุม

วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตร

วิชาการคร5ังที่ 9. 2562. 

Dechanuchit Katanyutaveetip. On 

Routing Real-time Multicast Traffic Using 

Residual Delay path selection function. IEEE 

International Symposium on 

Communications and Information 

Technology.2002.  

Dechanuchit Katanyutaveetip. On 

Routing Real-time Multicast Traffic. IEEE 

International Symposium on 

Communications and Information 

Technology. 2001. 

MS.EE &CE (Electrical and 

Computer Engineering) 

Oregon State University, 

USA 

2526 

วศบ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร() จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 2524 
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ลำดับ 
 

ตำแหน+ง 
 

ชื่อ-สกุล 
 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่
จบ 

ภาระงาน
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชา สถาบัน 

Dechanuchit Katanyutaveetip. Reliable 

real-time multicast scheme on the Internet. 

IEEE International Symposium on Intelligent 

Signal Processing and Communication 

Systems.1999. 

Dechanuchit Katanyutaveetip. Real-time 

optimal multicast routing.  Computer 

Communications, Elsevier Science.2002. 

 

 

 

2 อาจารย( นายณรงค(ฤทธิ์   

   สุคนธสิงห( 

3102001448094 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลnา ธนบุร ี

2543 9 ณรงค;ฤทธิ์ สุคนธสิงห;. การพยากรณ;ปริมาณการ

ชาระเงินผ}านธนาคารบนอินเทอร;เน็ตโดยใช5ว ิธี

วิเคราะห;อนุกรมเวลาด5วยเทคนิคเหมืองข5อมูล.การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 6 มหาวิทยาลัย

สยาม.2560 

ณรงค;ฤทธิ์   สุคนธสิงห;. ระบบสารสนเทศการ

จ ัดการความร ู 5  คณะเทคโนโลย ี สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสยาม.การประชุมวิชาการระดับชาติ. 

นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ วิทยาศาสตร; 

และเทคโนโลยี. 2557. 

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช 

2539 

วท.บ. (สัตวศาสตร() สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลnาฯ ลาดกระบัง 

2536 

3 อาจารย( นายอรรณพ  กางกั้น 3102001975213 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 2545 12 อรรณพ กางกั ้น.การพยากรณ;ราคาทองคำใน

ประเทศโดยเทคนิควิธ ีเหมืองข5อมูล.การประชุมวท.บ. (เศรษฐศาสตร(เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 2530 
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ลำดับ 
 

ตำแหน+ง 
 

ชื่อ-สกุล 
 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่
จบ 

ภาระงาน
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชา สถาบัน 

วิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 สถาบันราชภัฏสวนสุนัน

ทา.2559 

อรรณพ   กางกั้น. ระบบบริหารสินค5าคงคลังโดย

วิธีเข5าก}อนออกก}อนและวิธีเจาะจง. การประชุม

วิชาการระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวมของ

ศิลปะ วิทยาศาสตร; และเทคโนโลย.ี 2557.  

4 อาจารย( นายนิตินัย ไพศาลพยัคฆ( 101400478577 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร(ธุรกิจ) 

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลnา ธนบุรี

มหาวิทยาลัยสยาม 

2558 

 

2551 

 

12 นิตินัย ไพศาลพยัคฆ;.การใช5ฟÜงก;ชั่นไลฟáสตีมมิ่ง

ของยูทิวปáเพื่อสนับสนุนการเรียนรู5นอกห5องเรียน.

การประชุมวิชาการระดับชาติว ิทยาศาสตร;และ

เทคโนโลยีระหว}างสถาบัน ครั้งที่ 5.2560. 

นิตินัย ไพศาลพยัคฆ;. ทัศนคติของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มีต}อ

การใช5งานเครือข}ายสงัคมออนไลน;สำหรับการเรียน . 

นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ วิทยาศาสตร; 

และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยสยาม. 2557.  

นิตินัย ไพศาลพยัคฆ;. การใช5การเครือข}ายสังคม

ออนไลน;เพื่อสนับสนุนการมีส}วนร}วมในกิจกรรมการ

เรียนรู5นอกห5องเรียน:กรณีศึกษาวิชาการโปรแกรม

สำหรับอินเทอร;เน็ต. งานประชุมวิชาการระดับชาติ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยสยาม. 2556.  

นิตินัย ไพศาลพยัคฆ;. Information System for 

Helping Deaf Mute Communication (The 2nd 

Japan-Thailand Friendship International 
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ลำดับ 
 

ตำแหน+ง 
 

ชื่อ-สกุล 
 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่
จบ 

ภาระงาน
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชา สถาบัน 

Workshop on Science, Technology and 

Education: JTSTE 2012, Pattaya City)  

5 อาจารย( อ.อมรรัตน(  ป{ญญาสุข 3101800086915 สป.ม. (คอมพิวเตอร() สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร( 

2537 12 อมรรัตน;  ปÜญญาสุข. การพัฒนาสื ่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส;ภาษาจีนกลางระดับเริ ่มต5น โดยใช5

กระบวนการคิดเชิงตรรกะ. นวัตกรรมการหลอมรวม

ของศ ิ ลปะ  ว ิ ทย าศาสตร ;  และ เทค โน โลยี . 

มหาวิทยาลัยสยาม. 2557. 

อมรรัตน;  ปÜญญาสุข.  การพัฒนาสื ่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส;ภาษาอังกฤษระดับประถมต5น โดยใช5

กระบวนการคิดเชิงตรรกะ” การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ NCCIT 2012,2555.  

อมรรัตน;  ปÜญญาสุข. คู }มือการใช5งาน Fidelio 

Front Office System version 7.13.  

    วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 253

4 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 การศึกษาใช*สถานที่และอุปกรณ8การสอน อาคาร 3 ศูนย8ปฏิบัติการคอมพิวเตอร8 และอาคารอื่นที่มีอยูGใน

คณะตGางๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม 

11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากรGางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการภายใต*แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร*างสรรค8 โดยใช*วิทยาศาสตร8 เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในการสร*างมูลคGาเพิ่มและทรัพย8สินทางป\ญญาให*กับผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล*อม เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป^นสGวนหนึ่งที่กGอให*เกิดทั้งโอกาศและภัยคุกคาม

ทางด*านเศรษฐกิจ จึงจำเป^นต*องเตรียมพร*อมให*ทันตGอการเปลี่ยนแปลงดังกลGาว ซึ่งต*องมีการจัดการองค8

ความรู *อยGางเป^นระบบ และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร8ของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ท่ีกำหนดทิศทางและการพัฒนา ICT 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งต*องการบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเป̂น

จำนวนมาก 

 

 

11.2 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากการเปล่ียนแปลงด*านสังคมยุคการส่ือสารไร*พรมแดน ท่ีมีการใช*คอมพิวเตอร8ทุกหนทุกแหGงท่ีเพ่ิมข้ึน

อยGางรวดเร็วผGานเครือขGายความเร็วสูงหรืออินเทอร8เน็ต กอปรกับราคาและคGาใช*จGายที่ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะ

ของเทคโนโลยีไร*สาย โทรศัพท8เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร8แบบพกพาที่สามารถสื่อสารข*อมูลมัลติมีเดียได*

สะดวกและรวดเร็ว นำสูGการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป̂นต*องเข*าถึงข*อมูลขGาวสารที่เชื่อถือได* 

จึงจำเป̂นต*องใช*นักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเป̂นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีชGวยช้ีนำและขับเคล่ือน

การเปล่ียนแปลงดังกลGาวเป̂นไปในรูปแบบท่ีสอดคล*องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข?อ 11 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ8ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจำเป^นต*องกระทำในเชิงรุก โดยพัฒนา

หลักสูตรให*มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด*านเทคโนโลยีสารสนเทศให*สามารถก*าวทันการ

เปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแขGงขันได*ในระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกลGาว

จำเป^นต*องมีความพร*อมที่สามารถปฏิบัติงานได*ทันที และมีความสามารถทั้งทางด*านวิชาการและวิชาชีพ 

รวมถึงเข*าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตGอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต*อง

ปฏิบัติตนอยGางมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม  

 

 

12.2 ความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 
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จากยุทธศาสตร8ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และการใช*คอมพิวเตอร8ใน

งานด*านตGาง ๆ อยGางกว*างขวางกGอให*เกิดผลกระทบตGอพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้นการใช*

เทคโนโลยีสารสนเทศต*องใช*ในเชิงสร*างสรรค8 เพ่ือกGอให*เกิดประโยชน8ตGอสGวนรวม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรม ซึ่งเป^นสGวนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล*องกับ

พันธกิจและอัตลักษณ8ของมหาวิทยาลัยสยามที่มุGงสูGความเป^นเลิศทางด*านเทคโนโลยีและการวิจัย และการมุGง

สร*างบัณฑิตท่ีดีและเกGง ขยัน ซ่ือสัตย8 และมีคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศและสังคม 

13. ความสัมพันธ5กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปTดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปTดสอนโดยคณะวิชาอ่ืนของสถาบัน 

  13.1.1 รายวิชากลุGมคณิตศาสตร8ในหลักสูตรเปnดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร8  

  13.1.2 รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรเปnดสอนโดยคณะศิลปศาสตร8  

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปTดสอนให?คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

 ไมGมี 

 13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย8ผู*รับผิดชอบหลักสูตรต*องประสานงานกับอาจารย8ผู*แทนจากในคณะอื่นที่เกี ่ยวข*อง ด*าน

เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล*องกับมาตรฐานผลการเรียนรู*ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร8  
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา/ความสำคัญ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป^นหลักสูตรที่มุGงผลิตบุคลากรที่มีความรู*

ความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เป^นผู *นำในการบริหารงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและบูรณาการองค8ความรู* ตลอดจนวิจัยเทคโนโลยีใหมG ๆ อยGางตGอเน่ือง  

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี ่ยนแปลงอยGางรวดเร ็ว และมีบทบาทสำคัญตGอการดำเนิน

ชีวิตประจำวันของมนุษย8 โดยเฉพาะอยGางยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร8และการสื่อสารที่สGงผลตGอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป^นหัวใจสำคัญ

ของการพัฒนาประเทศท้ังในป\จจุบันและอนาคต 

 จากการสำรวจความต*องการของตลาดผู*ใช*บัณฑิตด*านเทคโนโลยีพบวGา หนGวยงานมีความต*องการ

บัณฑิตที่พร*อมใช*งานได*ทันที และองค8การขนาดกลางและขนาดยGอม (SME) มีความต*องการบัณฑิตที่มี

ความสามารถพัฒนาโปรแกรมให*กับองค8การ อยGางไรก็ตามการผลิตบุคลากรด*านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ป\จจุบันยังไมGสามารถตอบสนองความต*องการของตลาดได*อยGางเพียงพอ ปริมาณความต*องการบุคลากรที่มี

ความรู* ความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอยGางตGอเน่ืองท้ังในป\จจุบันและอนาคต 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจำเป̂นและความสำคัญของการผลิต

บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติสามารถเป^นผู*นำในการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค8การ ตลอดจนพัฒนาองค8ความรู *และงานวิจัยให*ก*าวทัน

เทคโนโลยีได*อยGางเหมาะสม เพ่ือออกไปรับใช*สังคมไทยได*อยGางมีประสิทธิภาพ 

 1.2 วัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตบุคลากรให*มีคุณลักษณะและความรู*ความชำนาญ ดังน้ี 

 1) เป^นผู*มีความรู* ความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

ประยุกต8ใช*ความรู*เพ่ือการพัฒนาองค8การให*บรรลุเปsาหมายได*อยGางมีประสิทธิภาพ 

 2) เป^นผู*นำในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความคิดสร*างสรรค8 พัฒนาตนเองอยGาง

ตGอเนื ่อง ผลิตและสร*างผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กGอให*เกิดประโยชน8ในการพัฒนาประเทศทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 3) เป̂นผู*มีความรู*ในศาสตร8สาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข*อง เชGน การบริหารองค8การ การจัดการธุรกิจ และงาน

ด*านกราฟnกและสื่อประสม สามารถนำศาสตร8เหลGานั้นไปบูรณาการได*อยGางเหมาะสม เพื่อเสริมทักษะของ

ตนเองในการประกอบวิชาชีพอยGางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให0มีมาตรฐานใหม6

ต ามท ี ่  ส กอ .  ก ำหนดและ ให0

เท ียบเค ียงก ับ  Association for 

Computing Machinery (ACM) -

Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) 

Curriculum Recommendation 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรใน

ระด ับสากล (ACM-IEEE) และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรk 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย6างสม่ำเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให0สอดคล0องกับ

ความต0องการของธุรกิจ และการ

เปล ี ่ ย นแปล งขอ ง เทค โน โลยี

สารสนเทศ 

- ติดตามความเปลี ่ยนแปลงในความต0องการ

ของผู0ประกอบการด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเม ินความพึง

พอใจในการใช0บ ัณฑิตของสถาน

ประกอบการ  

- ความพึงพอใจในท ักษะ ความรู0  

ความสามารถในการทำงานของ

บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรด0านการเรียนการ

สอนและบร ิการว ิชาการ ให 0มี

ประสบการณkจากการนำความรู0ทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศไปปฎิบัติงาน

จริง 

- สนับสนุนบุคลากรด0านการเรียนการสอนให0

ทำงานบริการวิชาการแก6องคkกรภายนอก 

 

- ปร ิมาณงานบร ิการว ิชาการต6อ

อาจารยkในหลักสูตร 

 

- พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ก า ร ส อ น / ก า ร

ประเมินผลของอาจารยkตามผลการ

เรียนรู0ทั้ง 5 ด0าน 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยkที่เน0นการ

สอนด0านคุณธรรมจริยธรรม ด0านความรู0ทักษะ

ทางปvญญา ทักษะความสัมพันธkระหว6างบุคคล

และความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะหk

และการสื่อสาร  

- จำนวนโครงการการพัฒนาทักษะ

การสอนและการประเมินผลของ

อาจารยkตามผลการเรียนรู0ทั้ง 5 ด0าน  

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ต6อทักษะการสอนของอาจารยkที่มุ6ง

ผลการเรียนรู0ทั้ง 5 ด0าน 

-ส 6งเสร ิมการเร ียนการสอนที ่ เน0น

ผู0เรียนเปwนศูนยkกลาง 

- พัฒนาวิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนที ่ เน0น

ผู 0เรียนเปwนศูนยkกลางด0วยการจัดการสอนที่

ส6งเสริมระบบการคิดวิเคราะหkและการจัดการ

ความรู0 ได0แก6 การสอนแบบใช0ปvญหาเปwนหลัก 

กรณีศึกษา และวิเคราะหkสถานการณk เปwนต0น 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่เน0นผู 0เรียน

เปwนศูนยkกลางและความพึงพอใจ

ของผู0เรียน 

 - จ ัดทำบทเร ียน e-learning เพ ื ่ อส 6 ง เสริม

ศักยภาพในการเรียนของนักศึกษา 

- จำนวนรายว ิ ชาท ี ่ ม ี ก ารจ ั ดทำ

บทเรียน e-learning 

- จำนวนผู0เรียนที่เข0าใช0ระบบแต6ละ

รายวิชา 



 

14 
 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

 - ส6งเสริมการใช0เทคโนโลยีเพื่อการสืบค0นในการ

แสวงหาความรู0ด0วยตนเอง 

 

- ความพึงพอใจของผู0เรียนต6อระบบ

สารสนเทศที ่สนับสนุนการเรียนรู0

ด0วยตนเอง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป^นแบบทวิภาค ข*อกำหนดตGาง ๆ ให*เป^นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม วGาด*วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร*อน ท้ังน้ีข้ึนอยูGกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมGมี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

วัน-เวลาราชการปกติ คือวันจันทร8ถึงศุกร8 เวลา 8.30-16.30 น. 

 2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

 1) เป^นผู*สำเร็จการศึกษาไมGต่ำกวGาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาอ่ืนหรือเทียบเทGา 

 2) ไมGเป̂นผู*มีโรคติดตGอร*ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป̂นอุปสรรคตGอการศึกษา 

 3) ไมGเป̂นผู*มีความประพฤติเส่ือมเสีย และไมGบกพรGองในศีลธรรมอันดีงาม 

 4) ผู*ประสงค8จะเข*าศึกษาตGอต*องผGานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

 2.3 ป̂ญหาของนักศึกษาแรกเข?า 

  นักศึกษาที่สมัครเข*าเรียนในหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา  

อาจมีพื้นฐานการเรียนรู*ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไมGเพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช*

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เน่ืองจากตำรา เอกสารบางสGวนเป̂นภาษาอังกฤษ  

 2.4  กลยุทธ5ในการดำเนินการเพ่ือแก?ไขป̂ญหา/ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3 

นักศึกษาที ่จะเข*ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ Gมวิชาคณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8 และ

ภาษาอังกฤษ อยูGในเกณฑ8ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด*านดังกลGาวไมGต่ำกวGาเกณฑ8ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเข*าเรียน กรณีที่นักศึกษาจำเป^นต*องปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร8 

วิทยาศาสตร8 และภาษาอังกฤษ ให*จัดอบรมกGอนเร่ิมภาคการศึกษาแรก 

  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปc 
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 จำนวนนักศึกษาท่ีคาดวGาจะรับและสำเร็จตามหลักสูตร ต้ังแตGปvการศึกษา 2561 – 2565 

ช้ันปcท่ี / พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565 

1 100 100 100 100 100 

2 - 90 90 90 90 

3  - 90 90 90 

4   - 90 90 

รวม 100 190 280 370 370 

จำนวนท่ีคาดวRาจะสำเร็จ

การศึกษา 

- - - 90 90 

หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาที่ลดลงแตGละปvการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไมGสามารถเรียนตGอในหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศได* อาจจะมีการลาออกหรือย*ายไปเรียนคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสยาม 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนRวย บาท) 

หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค6าบำรุงการศึกษา  1,800,000.00 3,420,000.00 5,040,000.00 6,660,000.00 6,660,000.00 

2. ค6าหน6วยกิต   6,080,000.00   11,552,000.00   17,024,000.00   22,496,000.00   22,496,000.00 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 7,880,000.00   14,972,000.00   22,064,000.00   29,156,000.00   29,156,000.00 

 

2.6.2. งบประมาณรายจRาย (หนRวย บาท) 

หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค6าใช0จ6ายบุคคลากร   1,500,000.00   2,850,000.00   4,200,000.00   5,550,000.00   5,550,000.00 

2. ค6าใช0จ6ายด0านการวิจัย   1,000,000.00   1,900,000.00   2,800,000.00   3,700,000.00 3,700,000.00 

3. ค6าใช0จ6ายด0านบรกิาร

วิชาการ   

300,000.00   570,000.00   840,000.00   1,110,000.00   1,110,000.00 

4. ค6าใช0จ6ายด0านทำนุบำรุง

ศิลปวฒันธรรม   

300,000.00   570,000.00   840,000.00   1,110,000.00   1,110,000.00 

5. ค6าใช0จ6ายอื่ นๆ (ค6า

เครือ่งมือ อุปกรณk)    

1,000,000.00   1,900,000.00   2,800,000.00   3,700,000.00   3,700,000.00 

รวมทั้งสิ้น   4,100,000.00   7,790,000.00   11,480,000.00   15,170,000.00   15,170,000.00 

หมายเหตุ  คGาใช*จGายตGอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 164,000.00 บาท  
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 2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผGานส่ือส่ิงพิมพ8เป̂นหลัก 

  แบบทางไกลผGานส่ือแพรGภาพและเสียงเป̂นส่ือหลัก 

  แบบทางไกลผGานอิเล็กทรอนิกส8เป̂นส่ือหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอร8เนต 

  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหนRวยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข?ามมหาวิทยาลัยเป=นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสยามวRาด?วยการเทียบโอนความรู?และการให?โอนหนRวยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพ่ือ

การศึกษาตามอัธยาศัยเข?าสู Rการศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรียง

หลักเกณฑ5การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข?าสูRการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
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3. หลักสูตรและอาจารย5ผู?สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหนRวยกิต 129 หนRวยกิต 

  3.1.2  โครงสร?างหลักสูตร 

  โครงสร*างของหลักสูตร แบGงออกเป̂น 3 หมวดวิชา ดังน้ี 

  ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 33 หนRวยกิต 

   ก.1 ให*เรียนแตGละกลุGมวิชาตามท่ีกำหนด จำนวน 18 หนGวยกิต ดังน้ี  

   - กลุGมวิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8  3  หนGวยกิต 

   - กลุGมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9 หนGวยกิต 

   - กลุGมวิชาวิทยาศาสตร8และคณิตศาสตร8   3 หนGวยกิต 

   - กลุGมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร8  3  หนGวยกิต 

   ก.2 เลือกเรียนรายวิชาในกลุGมวิชาตGางๆ ได*อีกไมGน*อยกวGา 15 หนGวยกิต 

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 84 หนRวยกิต 

  แบGงออกเป̂น 3 กลุGมวิชา ดังน้ี 

  ข.1 กลุGมวิชาแกน จำนวน 9  หนRวยกิต 

   - คณิตศาสตร8และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6  หนGวยกิต 

   - พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3  หนGวยกิต 

  ข.2 กลุGมวิชาเฉพาะด*าน จำนวน 51 หนRวยกิต 

   - กลุGมประเด็นด*านองค8การและระบบสารสนเทศ จำนวน 9 หนGวยกิต 

 - กลุGมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต8 จำนวน 18 หนGวยกิต 

 - กลุGมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต8แวร8 จำนวน 12 หนGวยกิต 

 - กลุGมโครงสร*างพ้ืนฐานของระบบ จำนวน 12 หนGวยกิต 

  ข.3 กลุGมวิชาเอกเลือก จำนวน 24 หนRวยกิต 

  ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน 12 หนRวยกิต 

ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสรายวิชาในหลักสูตร 

ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก 

101-1xx หมายถึง  กลุGมวิชา มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

101-2xx หมายถึง  กลุGมวิชา ภาษาและการส่ือสาร 

101-3xx หมายถึง  กลุGมวิชา วิทยาศาสตร8และคณิตศาสตร8  

101-4xx หมายถึง  กลุGมวิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร8 

100  หมายถึง  กลุGมวิชามนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 
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102 หมายถึง  กลุGมวิชาภาษาอาเซียน 

111  หมายถึง  กลุGมวิชาสังคมศาสตร8 

112  หมายถึง  กลุGมวิชามนุษยศาสตร8 

113 หมายถึง  กลุGมวิชาภาษาตะวันออก 

114 หมายถึง  กลุGมวิชาภาษาตะวันตก 

121 หมายถึง  กลุGมวิชาคณิตศาสตร8และวิทยาศาสตร8 

125 หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร8 

126 หมายถึง  ภาควิชาสถิติ 

129 หมายถึง  กลุGมวิชาสุนทรียศาสตร8และพลศึกษา 

190 หมายถึง  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

192 หมายถึง  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.1.3 รายวิชาและจำนวนหนRวยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 33 หนRวยกิต ให?เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดังน้ี 

 ก.1 ให?เรียนแตRละกลุRมวิชาตามท่ีกำหนด จำนวน 18 หนRวยกิต ดังน้ี  

1. กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปน้ี  3 หนRวยกิต 

   *101-101     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุRมวิชาภาษาและการส่ือสาร ให?เรียนรายวิชาตRอไปน้ี   9 หนRวยกิต 

   *101-201   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(2-2-5) 

(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน     3(2-2-5) 

(English for Remediation) 

(@ เป̂นรายวิชาไมGนับหนGวยกิตท่ีนักศึกษาต*องสอบผGาน (S)  

จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได*)  

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                    3(2-2-5) 

                               (Daily Life English)  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5) 

                     (English for Academic Study)  

3. กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปน้ี  3 หนRวยกิต 

 **101-301    ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษท่ี 21              3(2-2-5) 

    (Digital Literacy for 21ST Century)    
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4. กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปน้ี 3 หนRวยกิต 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย    3(2-2-5) 

                     (Life, Well-Being and Sports)              

 

ก.2 ให?เลือกเรียนรายวิชาในกลุRมวิชาตRางๆ อีกไมRน?อยกวRา  15  หนRวยกิต ดังน้ี 

1. กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

**101-102   ความเป̂นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 

    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป̂นผู*นำ    3(2-2-5) 

    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   

**101-104   การบริหารการเงินอยGางชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 

**101-105 เปnดโลกชุมชนและการเรียนรู*ผGานกิจกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 

  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล*ตัว              3(3-0-6) 

   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 

(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตร8และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู*ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธ8และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 

  (Human Relations and Personality Development) 

*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 

*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหมG      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   

*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 

*101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      
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101-114  จิตวิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 

 (General Psychology) 

 101-115  สังคมวิทยาเบ้ืองต*น   3(3-0-6) 

   (Introduction to Sociology) 

 101-116  หลักเศรษฐศาสตร8                      3(3-0-6) 

   (Principle of Economics)    

2. กลุRมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ      3(2-2-5) 

  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 

                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข*อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 

                      (English for Proficiency Test) 

**101-208 การเขียนโค*ดคอมพิวเตอร8สำหรับทุกคน    3(2-2-5) 

                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 

101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญ่ีปุûน 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 

 101-212 ภาษาญ่ีปุûน 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 

 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 

 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 

3.  กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 

   **101-302  วิทยาการข*อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 

(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน    3(3-0-6)

              (Green Technology for Sustainable Development) 

    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร*างนวัตกรรมและธุรกิจใหมG    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   

**101-305 การเช่ือมตGอของสรรพส่ิงสำหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  

**101-306 ห*องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความย่ังยืน        3(2-2-5) 
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  (Living Lab for Campus Sustainability)  

*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       

*101-308   คอมพิวเตอร8สำหรับการศึกษาและการทำงาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 

 *101-309   ชีวิตกับส่ิงแวดล*อม     3(3-0-6) 

   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี      3(3-0-6)  

(Healthy Diet) 

*101-311   เคมีในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)  

(Chemistry in Daily Life) 

*101-312   คณิตศาสตร8ในชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)               

 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร8ในอารยธรรม      3(3-0-6)  

(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความนGาจะเป̂น         3(3-0-6)   

   (Statistics and Probability)           

  

4.  กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแหGงชีวิต     3(3-0-6) 

     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย8ในสยาม                3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝ\น               3(2-2-5) 

   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต              3(2-2-5)  

  (Yoga, Meditation and Art of Living) 

**101-406 การถGายภาพเชิงสร*างสรรค8          3(2-2-5) 

  (Creative Photography) 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 84 หนRวยกิต ให?เรียนตามรายวิชาตRอไปน้ี 

  ข.1 กลุRมวิชาแกน (9 หนRวยกิต) 

   - คณิตศาสตร5และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 หนRวยกิต) 

125-102 คณิตศาสตร8พ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

  Basic Mathematics  

126-316 สถิติและความนGาจะเป̂น 3 (3-0-6) 

  Statistics and Probability 

- พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หนRวยกิต) 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร8 3 (2-2-5) 

  Computer Programming Concept 

  ข.2 กลุRมวิชาเฉพาะด?าน(51 หนRวยกิต) 

   - กลุRมประเด็นด?านองค5การและระบบสารสนเทศ ( 9 หนRวยกิต) 

190-204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

  Business Process Management 

190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

  Management Information Systems 

190-303 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Information Technology Professional Communication 

 - กลุRมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต5 ( 18 หนRวยกิต) 

190-206 ระบบปฏิบัติการและสถาป\ตยกรรม 3 (3-0-6) 

  Operating System and Architecture 

190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร8 3 (3-0-6) 

  Computer Project Management 

190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Information Technology Laws and Ethics  

 192-205 การวิเคราะห8และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  3 (2-2-5) 

   Information Systems Analysis and Design 

 192-207 โครงสร*างข*อมูลและอัลกอริทึม  3 (2-2-5) 

   Data Structures and Algorithms  

  192-301 การโต*ตอบระหวGางมนุษย8กับคอมพิวเตอร8  3 (3-0-6) 

   Human-Computer Interaction 
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- กลุRมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต5แวร5 ( 12 หนRวยกิต) 

 192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร8   3 (2-2-5) 

   Computer Programming 

 192-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร8ข้ันสูง  3 (2-2-5)  

   Advanced Computer Programming  

 192-202 การจัดการฐานข*อมูล  3 (2-2-5) 

   Database Management  

 192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร8เน็ต  3 (2-2-5) 

   Internet Programming 

 - กลุRมโครงสร?างพ้ืนฐานของระบบ ( 12 หนRวยกิต) 

 190-101 ระบบเครือขGายคอมพิวเตอร8  3 (3-0-6) 

     Computer Network System 

192-203 การออกแบบส่ือประสม  3 (3-0-6) 

   Multimedia Design  

 192-204 การส่ือสารข*อมูลและเครือขGาย  3 (3-0-6) 

     Data Communication and Networking  

 192-428 ความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6) 

   Information Systems Security 

 

   ข.3  กลุRมวิชาเอกเลือก ไมRน?อยกวRา 24 หนRวยกิต 

 192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  3 (3-0-6) 

   Information Technology Project 1 

 192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  3 (3-0-6) 

   Information Technology Project 2 

 190-400 เตรียมสหกิจศึกษา   1 (0-2-1) 

   Co-operative Education  Preparation 

              190-401 สหกิจศึกษา  5 (0-40-0) 

  Co-operative Education 

   กลุGมวิชาเอกเลือกให*เลือกเรียนวิชาในกลุGมวิชาใดกลุGมวิชาหน่ึง ดังตGอไปน้ี  

 ข.3.1 กลุRมเทคโนโลยีด?านการบริหารระบบเครือขRาย 

   192-421 การบริหารเครือขGาย  3 (3-0-6) 

    Network Administration   
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   192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือขGาย  3 (3-0-6) 

    Network Security Technology 

   192-425 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด*านการบริหารระบบเครือขGาย 3 (3-0-6) 

    Selected Topics in Computer Network Administration  

  192-426  การวางแผนการให*บริการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

     Information System High Availability Planning 

   192-427 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง  3 (3-0-6) 

    Virtualization Technology   

   192-429 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด*านการบริหาร  3 (3-0-6) 

    ระบบเครือขGาย 2 

    Selected Topics in Computer Network Administration 2 

 192-441 การออกแบบ และติดต้ังระบบเครือขGายคอมพิวเตอร8  3 (3-0-6) 

   Computer Networking Design and Configuration 

 192-442 ระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ืองแมGขGาย   3 (3-0-6) 

   Server Operating System 

 192-443 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุGมเมฆเบ้ืองต*น   3 (3-0-6)  

   Principle of Cloud Computing Technology 

  ข.3.2 กลุRมเทคโนโลยีด?านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

190-203 พฤติกรรมองค8การเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Information Technology Organization Behavior 

 192-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส8  3 (2-2-5) 

     E-Business 

   192-431 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3 (3-0-6) 

    Decision Support Systems 

   192-433 วิศวกรรมซอฟต8แวร8  3 (3-0-6) 

    Software Engineering 

   192-434 การออกแบบและพัฒนาซอฟต8แวร8เชิงวัตถุ  3 (2-2-5) 

    Object – Oriented Design and Development 

   192-435 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด*านการจัดการ   3 (3-0-6) 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    Selected Topics in Information Technology Management 

   192-436 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด*านการพัฒนาซอฟต8แวร8  3 (3-0-6) 
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    Selected Topics in Software Development  

   192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต8สำหรับ  3 (2-2-5) 

    อุปกรณ8เคล่ือนท่ี 

    Application Development for Mobile Devices 

   192-438 การออกแบบเว็บไซต8  3 (3-0-6) 

    Website Design  

   192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปnดเผยรหัส  3 (2-2-5) 

    Opensource Programming 

   192-451 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต8แวร8  3 (2-2-5) 

    Software Testing and Quality Assurance 

   192-452 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร8เน็ตข้ันสูง  3 (2-2-5) 

    Advance Internet Programming 

   192-453 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต8สำหรับ  3 (2-2-5) 

    อุปกรณ8เคล่ือนท่ีข้ันสูง 

    Advanceed Application Development for Mobile Devices 

   192-454 การออกแบบและพัฒนาฐานข*อมูลข้ันสูง   3(2-2-5) 

    Advanced Database Design and Development 

   192-455 การตลาดดิจิทัล  3 (3-0-6) 

    Digital Marketing 

 

 ข.3.3 กลุRมเทคโนโลยีด?านวิทยาการข?อมูล 

   192-432 การจัดการคลังข*อมูล  3 (2-2-5) 

    Data Warehouse Management   

 192-461 พ้ืนฐานวิทยาการข*อมูล  3(2-2-5) 

  Fundamental of  Data   Science 

   192-462  การจินตทัศน8ข*อมูล   3(2-2-5) 

    Data Visualization 

   192-463  การเรียนรู*ของเคร่ือง   3(2-2-5) 

    Machine Learning 

   192-464  การทำเหมืองข*อมูล  3(2-2-5) 

    Data Mining  

   192-465 การวิเคราะห8ข*อมูลขนาดใหญG  3(2-2-5) 
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    Big Data Analytics 

   192-466  ธุรกิจอัจฉริยะ   3(2-2-5) 

    Business Intelligence 

   192-467 อินเทอร8เน็ตของสรรพส่ิง  3 (3-0-6) 

    Internet of Things 

   192-468  การจําลองข*อมูลและสร*างตัวแบบ   3(2-2-5) 

    Data Simulation and Modelling 

   192-469 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด*านวิทยาการข*อมูล 1  3 (3-0-6) 

    Selected Topics in Data Science 1 

   192-470 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด*านวิทยาการข*อมูล 2  3 (3-0-6) 

    Selected Topics in Data Science 2 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 12 หนRวยกิต 

   เลือกจากรายวิชาใด ๆ ท่ีเปnดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม  12 หนGวยกิต  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปv  (ภาคปกติ) 

(สำหรับนักศึกษาเข*าโครงการสหกิจศึกษา) 

 

 

ปcท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

101-101      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

101-201   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (2-2-5) 

**101-203** ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน (ไมGนับเครดิต) 3 (2-2-5) 

101-301    ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษท่ี 21 3 (2-2-5) 

125-102 คณิตศาสตร8พ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร8  3 (2-2-5) 

รวม 15 

 

 

ปcท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5) 

101-302 วิทยาการข*อมูลและจินตภาพ 3 (2-2-5) 

190-101 ระบบเครือขGายคอมพิวเตอร8 3 (3-0-6) 

192-202 การจัดการฐานข*อมูล 3 (2-2-5) 

190-206 ระบบปฏิบัติการและสถาป\ตยกรรม 3 (3-0-6) 

192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร8 3 (2-2-5) 

รวม 18 
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ปcท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ 3 (2-2-5) 

101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย 3 (2-2-5) 

126-316 สถิติและความนGาจะเป̂น 3 (3-0-6) 

190-204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

192-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร8ข้ันสูง 3 (2-2-5) 

192-204 การส่ือสารข*อมูลและเครือขGาย 3 (3-0-6) 

192-207 โครงสร*างข*อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 

รวม 21 

 

 

ปcท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

101-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

192-203 การออกแบบส่ือประสม 3 (3-0-6) 

192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร8เน็ต 3 (2-2-5) 

192-205 การวิเคราะห8และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

192-301 การโต*ตอบระหวGางมนุษย8กับคอมพิวเตอร8 3 (3-0-6) 

192-xxx วิชาเอกเลือก (1) 3 

192-xxx วิชาเอกเลือก (2) 3 

รวม 21 
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ปcท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

101-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร8 3 (3-0-6) 

190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

192-428 ความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

192-xxx วิชาเอกเลือก (3) 3 

192-xxx วิชาเอกเลือก (4) 3 

รวม 21 

 

 

ปcท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

101-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

101-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

190-303 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 

192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3-0-6) 

 วิชาเลือกเสรี 3 

 วิชาเลือกเสรี 3 

   

รวม 19 
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ปcท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

190-401 สหกิจศึกษา 5 (0-30-0) 

   

   

   

   

   

   

   

   

รวม 5 

 

 

ปcท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนRวยกิต 

192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 (3-0-6) 

 วิชาเลือกเสรี 3 

 วิชาเลือกเสรี 3 

   

   

   

   

   

   

   

รวม 9 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 

*101-101   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน         3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต*นทาง

เศรษฐศาสตร8และการรู*เทGาทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหวGางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและเปsาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำรงชีวิตในสังคมรGวมสมัยด*วยการน*อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยมีการเรียนรู*จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 

principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 

development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 

with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

 

**101-102   ความเป=นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก         3(3-0-6) 

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ8ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุGมประเทศตGางๆ ประเด็น

ป\ญหารGวมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง

ความคิดที่เป̂นสากล ความรับผิดชอบตGอสังคม  การรู*หน*าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตGอสังคมในการตGอต*าน

การทุจริต ความสัมพันธ8ระหวGางความเป^นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน*าที่ของ

บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 

countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 

diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 

against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 

roles and duties of individual as a Thai and global citizen 

**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป=นผู?นำ         3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
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 การวิเคราะห8ตนเอง การรู*จักตนเอง การกำหนดเปsาหมายในชีวิต การเสริมสร*างการเห็น

คุณคGาในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร*างความมั่นใจในการอยูGในสังคม การพัฒนาการพูดในท่ี

สาธารณะ การแนะนำตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบตGอผู*อื่น การพัฒนาภาวะผู*นำ ทักษะมนุษยสัมพันธ8 

การทำงานเป̂นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 

improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 

speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human 

relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอยRางชาญฉลาด                    3(3-0-6)  

          (Smart Money Management) 

  การเงินกับชีวิตประจำวัน สิทธิและหน*าที่ เปsาหมายการเงิน การบริหารการเงินสGวนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและตGางประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู* การวางแผนภาษี 

การเป̂นผู*ประกอบการ การบริหารพอร8ตการลงทุน การเตรียมตัวกGอนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 

management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; 

tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement 

and financial independence 

 

**101-105 เปTดโลกชุมชนและการเรียนรู?ผRานกิจกรรม           3(2-2-5) 

  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู*เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห8ชุมชนเพื่อค*นหาประเด็นป\ญหาและแนวทางการ

พัฒนาโดยให*ชุมชนเป̂นฐานของการเรียนรู*รGวมกันระหวGางผู*เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ

การเข*าถึงชุมชน การสร*างการมีสGวนรGวม ทักษะการใช*ชีวิตและทักษะด*านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู*ผGาน

กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม

ความพร*อมสูGการเป^นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอยGางยั่งยืนใน

ศตวรรษท่ี 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 

development approaches using collaborative community based approach among learners and 
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community members; techniques and enhanced skills in approaching community 

engagements, community participation, social and life skills, communication; service learning; 

project development and implementation for community development and services; 

preparation for becoming community researcher and developer in variety dimensions of 

sustainable community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล?ตัว          3(3-0-6) 

  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต*น กฎหมายใกล*ตัวที่เกี่ยวข*องในชีวิตประจำวัน อาทิ 

กฎหมายแพGง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย8สินทางป\ญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย

อ่ืนๆ ตามสถานการณ8ป\จจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 

Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related 

to current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 

  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาตGางๆและความสำคัญของศาสนากับการดำเนินชีวิต 

ความหมายและคุณคGาของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ป\ญญา 

การพัฒนาตนและการแก*ป\ญหาชีวิตโดยใช*หลักคำสอนทางศาสนาตGางๆ การประยุกต8ใช*เพื่อสร*างความสำเร็จ

ในการทำงานและการอยูGรGวมกับผู*อ่ืนอยGางสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 

meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 

concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious 

teachings; application for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตร5และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู?ตลอดชีวิต      3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร8 ความรู*พื ้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ

เลือกใช*ทักษะการคิดชนิดตGางๆในการแก*ป\ญหาที่แตกตGางกัน การคิดวิเคราะห8 การคิดเปรียบเทียบ การคิด

สังเคราะห8 การคิดวิพากษ8 การคิดอยGางมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต8 การคิดเชิงมโนทัศน8 การคิดเชิงกลยุทธ8 
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การคิดแก*ป\ญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร*างสรรค8 การคิดอนาคต และการเรียนรู*ด*วยตนเอง ทักษะการ

เข*าถึงแหลGงความรู*เพ่ือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 

deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 

thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied 

thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; 

creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various 

resources for lifelong self development   

*101-109 มนุษยสัมพันธ5และการพัฒนาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 

(Human Relations and Personality Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชน8ของมนุษยสัมพันธ8 ความสัมพันธ8ระหวGางบุคคลและกลุGม

ตGางๆ ในสังคม การปรับตัวให*เหมาะสมกับสภาพแวดล*อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง

บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกตGางระหวGางบุคคล ภาวะผู*นำ การฝÆกพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร*างความประทับใจแรกพบ การแตGงกายการแตGงหน*าและการทำผมเพ่ือ

สGงเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ8 การพัฒนาทักษะการพูดด*วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช*

ภาษาท่ีถูกต*องและเหมาะสมกับสถานการณ8  

  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 

relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 

circumstances in society; theories of personality; individual personality development for social 

adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and social 

manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve 

personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 

proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 

  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต8ใช*ในชีวิตประจำวัน พัฒนาการมนุษย8 บุคลิกภาพและ

ความแตกตGางระหวGางบุคคล การเข*าใจตนเองและผู*อื่น การวิเคราะห8ปฏิสัมพันธ8ระหวGางบุคคล การเรียนรู*และ

การรับรู* การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ8 การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  

  Psychological concepts and application in daily life; human development; 

personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 

analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 

health and adjustment 
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*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหมR  (ASEAN in the Modern World)      3(3-0-6) 

  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญGของเอเชียที่มีแนวโน*มในการเป^นศูนย8กลางเศรษฐกิจของโลก กลุGม

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 

ความท*าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยูGบนเส*นทางการเป^นศูนย8กลางของโลก พัฒนาการ

ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด*านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและ

ประเทศไทยในเวทีโลก 

  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic 

growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and 

ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of 

ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles 

of ASEAN and Thailand in global stages  

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)        3(3-0-6) 

  อารยธรรมที่สำคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหมG การ

สGงตGอมรดกทางภูมิป\ญญาให*กับโลกในยุคป\จจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเดGนในแตGละยุค ภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร8และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ*านในกลุGมอาเซียน  

 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern 

age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine 

arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring 

countries in ASEAN  

*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 

 คุณคGาของการศึกษา วิธีการศึกษาให*สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จำเป^นสำหรับ

การเรียนรู*ในศตวรรษที่ 21 การใช*ห*องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห8 การคิดอยGางมี

วิจารณญาณ ความคิดสร*างสรรค8 การทำงานเป̂นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    

 Value of education; learning methods for success in higher education;  

necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical 

thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management 

 

 

101-114  จิตวิทยาท่ัวไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 



 

37 
 

 

  แนวทางการศึกษาและความเป̂นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปsาหมายของวิชา

จิตวิทยาและคุณคGาในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู* แรงจูงใจ การเรียนรู* บุคลิกภาพและความแตกตGาง

ระหวGางบุคคล อารมณ8 พัฒนาการของแตGละชGวงวัย สติป\ญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา

สุขภาพจิต การเข*าใจและการพัฒนาตนเอง 

  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives 

of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 

personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 

intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 

understanding and development 

101-115  สังคมวิทยาเบ้ืองต?น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 

  อิทธิพลของสิ่งแวดล*อมทางสังคมที่มีตGอบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 

อิทธิพลของกลุGมตGอพฤติกรรมของบุคคล โครงสร*างของกลุGม และความเป^นผู*นำ เจตคติในการทำงาน มนุษย

สัมพันธ8ที่ดี ความสำคัญและวิวัฒนาการของสถาบันตGาง ๆ โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ

ความเปล่ียนแปลงทางประชากร 

  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 

society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 

towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 

ranking; technology progress and population change 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร5  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 

  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร8ที่วGาด*วยมูลคGา ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ

ผู*บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน8 ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค*า ภายใต*ทฤษฎีต*นทุนและ

ป\จจัยตGาง ๆ ที่กำหนดอุปทานของสินค*าและบริการของป\จจัยการผลิตในตลาดที่มีการแขGงขันอยGางสมบูรณ8

และไมGสมบูรณ8 ป\จจัยการผลิตและการกำหนดป\จจัยการผลิต โดยยGอในสGวนของต*นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

  General principles of economics regarding values, pricing and resource 

management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 

reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply 

of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive 

market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of 

comparative cost 
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กลุRมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  (Thai Language for Communication)      3(2-2-5) 

การใช*ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ8ตGางๆ การฟ\งจับใจความ หลักการใช*ภาษาใน

การพูดให*บรรลุวัตถุประสงค8และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอGานจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห8สารท่ี

อGาน หลักการใช*ภาษาในการเขียนในรูปแบบตGางๆ   

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 

principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; 

principles of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 

การใช*ภาษาไทยนำเสนอข*อมูลในสถานการณ8ตGางๆ  อาทิ การนำเสนอข*อมูลทางวิชาการ 

การนำเสนอข*อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห8และวิจารณ8 การนำเสนอข*อมูลท่ีมีความนGาเช่ือถือ 

การเลือกใช*ชGองทางการส่ือสารอยGางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป̂นประโยชน8ตGอการศึกษาและการทำงาน 

        Using Thai language to present information in various situations such as 

academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 

presentation reliable information by using the right and effective communication channel for 

learning and work 

**
@
101-203   ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน  (English for Remediation)             3(2-2-5) 

วิชาบังคับกGอน : ไมGมี 

การวัดผล :  ผGาน (Satisfactory - S) และ ไมGผGาน (Unsatisfactory - U) 

เง่ือนไข :  เป̂นรายวิชาไมGนับหนGวยกิตท่ีนักศึกษาต*องสอบผGาน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 

            เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได* 

  คำศัพท8สำนวนโครงสร*างทางไวยากรณ8ขั ้นพื ้นฐาน และทักษะการสื ่อสารที ่ใช*บGอยใน

ชีวิตประจำวัน การอGานและการเขียนข*อความส้ันๆ การตั้งคำถามและการตอบอยGางสั้น บทสนทนาอยGางงGาย

ในระดับคำ วลี และประโยคส้ันๆ 
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  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 

frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer 

and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได*คะแนนต่ำกวGาเกณฑ8ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ต*องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

               101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน (English for Remediation) 

 

 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน   (Daily Life English)            3(2-2-5) 

  คำศัพท8 สำนวน และ โครงสร*างทางไวยากรณ8 และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน*นที่หัวข*อใน

ชีวิตประจำวัน ความสนใจสGวนบุคคล และสถานการณ8ป\จจุบัน 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 

emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได*คะแนนสูงกวGาเกณฑ8ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ให*ยกเว*นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    

               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English) และให*ได*เกรด A ในรายวิชา 

               ดังกลGาว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ         3(2-2-5) 

(English for Academic Study)  

วิชาบังคับกGอน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English) 

การฝÆกทักษะท่ีจำเป̂นท่ีเก่ียวข*องเชิงวิชาการ การฟ\ง การพูด การอGาน ไวยกรณ8 การเขียน 

และคำศัพท8 

  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, 

oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ        3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation)  

หลักการพูด การเลือกใช*คำ ประโยค คำเชื ่อม โวหาร การออกเสียงคำ และการพูดใน

สถานการณ8ตGาง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอเชิงวิชาการ การนำเสนอทางธุรกิจ และการ

สัมภาษณ8งาน 
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Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 

expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 

presentation, and job interview 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข?อสอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 

(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช*ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด*าน การฟ\ง การพูด การอGาน และการเขียนเพ่ือ

การสอบข*อสอบมาตราฐาน ฝÆกให*นักศึกษาคุ*นเคยกับเน้ือหาและรูปแบบของข*อสอบ TOEFL ฝÆกเทคนิคท่ีเป̂น

ประโยชน8สำหรับทำข*อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 

and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice 

useful examination techniques 

 

 

**101-208 การเขียนโค?ดคอมพิวเตอร5สำหรับทุกคน                  3(2-2-5) 

(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู*พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด*วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช*ในการ

เขียนโปรแกรม การติดต้ังไลบราร่ี การประมวลผลด*วยคอมมานด8ไลน8 ชนิดของข*อมูลและตัวแปร การรับข*อมูล

เข*าและการแสดงผลลัพธ8 การใช*งานคำสั่งทางเลือก การใช*งานคำสั่งวนลูป การสร*างฟ\งก8ชัน ไลบรารี่ทาง

คณิตศาสตร8และกราฟฟnก และการประยุกต8ใช*กับงานด*านกราฟnก  

  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  

Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 

output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 

graphic library and graphic application 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)           3(2-2-5) 

 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพท8ประมาณ 300 คำ และสำนวนตGาง ๆ 

อยGางงGายท่ีใช*ในชีวิตประจำวัน ฝÆกสนทนาภาษาจีน โดยเน*นการออกเสียงท่ีถูกต*อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 

simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on 

correct pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)          3(2-2-5) 



 

41 
 

 

 วิชาบังคับกGอน : 101-209 ภาษาจีน 1   

 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพท8จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด*วย

หัวข*อเร่ืองท่ีเป̂นท่ีสนใจ ศึกษาคำศัพท8เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 คำ 

 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 

conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 

101-211 ภาษาญ่ีปุõน 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 

 การฟ\ง พูด ภาษาญี่ปุûนขั้นพื้นฐาน โครงสร*างพื้นฐานของภาษาญี่ปุûน ระบบการออกเสียง

ภาษาญี่ปุûน คำศัพท8 และ สำนวนอยGางงGาย ทักษะการอGานประโยคอยGางงGายและการเขียนด*วยตัวอักษรฮิราคา

นะและคาตะคานะ 

  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 

phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 

level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญ่ีปุõน 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกGอน : 101-211  ภาษาญ่ีปุûน 1   

ทักษะการฟ\งและการพูดโดยใช*โครงสร*างไวยากรณ8ท่ีซับซ*อนข้ึน คำศัพท8 และ สำนวนอยGาง

งGาย  ฝÆกการอGานคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับงGายเก่ียวกับชีวิตประจำวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 

expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)                     3(2-2-5) 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร*างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คำศัพท8ที่ใช*ใน

ชีวิตประจำวัน ทักษะการฟ\งและการพูด เน*นประโยคสนทนาอยGางงGายท่ีใช*ในชีวิตประจำวัน   

Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 

daily communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)                     3(2-2-5) 

  วิชาบังคับกGอน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟ\งและการพูดโดยใช*โครงสร*างไวยากรณ8ของภาษาเกาหลีที่ซับซ*อนขึ้น บทสนทนา

อยGางงGาย และ คำศัพท8ที่ใช*ในชีวิตประจำวัน ทักษะการอGานและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยใช*

สำนวนอยGางงGาย  
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Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 

conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 

everyday life using simple expressions 

กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 

**101-301    ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษท่ี 21          3(2-2-5) 

     (Digital Literacy for 21
st
 Century) 

ความรู*พื้นฐานการใช*งานคอมพิวเตอร8 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหมG

ด*วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต*น ความเสี่ยงในการใช*งานทางอินเทอร8เน็ตและสังคม

ออนไลน8 กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข*องกับชีวิตประจำวันและความรับผิดชอบตGอการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน8 

การทำธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค*าทางอินเทอร8เน็ต การให*บริการของรัฐบาลผGานอินเทอร8เน็ต 

การสร*างความสมดุลด*านดิจิทัล การใช*งานโปรแกรมสำนักงาน การสร*างอินโฟกราฟnก การตลาดดิจิทัล    

  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 

management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; 

daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; 

online purchase through e-commerce services; e-government services; digital society 

balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 

 

 

 

 

 

**101-302 วิทยาการข?อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization) 

ความรู*พื ้นฐานด*านวิทยาการข*อมูล อินเทอร8เน็ตของสรรพสิ่ง การใช*ประโยชน8และการ

ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให*ข*อมูล การแสดงภาพข*อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝÆกการวิเคราะห8ข*อมูลด*วย

แอพลิเคชัน 

  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 

sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 

applications 

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน                  3(3-0-6) 
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             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหลGงพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ8และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  

ผลิตภาพสีเขียว การจัดการหGวงโซGอุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ8 คาร8บอนเครดิต คาร8บอนฟุตพริ้นท8 

การจัดการผลกระทบตGอส่ิงแวดล*อมด*วยเทคโนโลยีสมัยใหมG 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 

management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product 

life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 

modern technologies 

**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร?างนวัตกรรมและธุรกิจใหมR               3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหมG การสำรวจ

ป\ญหา การระดมความคิด การวิเคราะห8เพื่อสำรวจความต*องการที่แท*จริงของผู*ใช*งาน การออกแบบการ

แก*ป\ญหาที่ตรงตามความต*องการที่แท*จริงของผู*ใช*งานและตรงกับความต*องการของตลาด หลักการสร*าง

นวัตกรรมต*นแบบ การคุ*มครองสิทธิในทรัพย8สินทางป\ญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start 

up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-

market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเช่ือมตRอของสรรพส่ิงสำหรับทุกคน                    3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone) 

 ทำความเข*าใจการเชื่อมตGอของสรรพสิ่ง องค8ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข*อมูลภายในและ

การเช่ือมตGอของสรรพส่ิง ระบบนิเวศการเช่ือมตGอของสรรพส่ิง การประยุกต8ใช*งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 

connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห?องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความย่ังยืน                      3(2-2-5) 

    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห*องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต8ใช*หลักการดังกลGาวเพื่อแก*ไขป\ญหาหรือ

พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล*อมในมหาวิทยาลัยสูGความยั่งยืน การสร*างแบบจำลองเพื่อขยายผลและประยุกต8ใช*
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ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญGขึ้นได* การบริหารโครงการ โดยเน*นด*านการออกแบบและพัฒนาอาคาร

สถานท่ีเพ่ือประหยัดพลังงานอยGางย่ังยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 

buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 

scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; 

project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy 

saving 

*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 

  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร8 สGวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร8 หน*าที่การ 

ทำงานของฮาร8ดแวร8และซอฟต8แวร8 ระบบการสื่อสารข*อมูลและเครือขGายคอมพิวเตอร8 เทคโนโลยีสื่อประสม 

อินเทอร8เน็ตและการประยุกต8ใช*งาน การสืบค*นข*อมูล การใช*งานโปรแกรมประมวลผลคำ การสร*างเว็บเพจ

เบ้ืองต*น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 

functions of hardware and software; data communication and computer networking; 

multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 

implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพิวเตอร5สำหรับการศึกษาและการทำงาน         3(2-2-5) 

  (Computer for Studies and Works)       

  หลักการจัดการข*อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟsมข*อมูล อัลกอริทึมและการแก*โจทย8

ป\ญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส8 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด*านคอมพิวเตอร8 

และแนวโน*มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช*งานโปรแกรมตารางทำงาน  โปรแกรมนำเสนองาน 

  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 

and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 

certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 

presentation  

*101-309 ชีวิตกับส่ิงแวดล?อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          

  ความสัมพันธ8ระหวGางชีวิตกับสิ่งแวดล*อม ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ

เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงป\ญหาของสิ่งแวดล*อมและผลกระทบตGอมลภาวะและการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ8สิ่งแวดล*อม การใช*เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 

กฎหมายส่ิงแวดล*อม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  Relationship between human and environment; significance of natural 

resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: 

from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology 

and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of 

sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)

  ความสำคัญและบทบาทของอาหารตGอสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ

โรค โภชนาการเพื่อการปsองกันและการบำบัดโรค อาหารอินทรีย8 การแปรรูปอาหาร การปนเป±≤อนและการ

เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด*านอาหาร 

ความเช่ือของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ8เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ

  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition 

and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; 

contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief 

of supplementary diets and dietary supplements products; food innovation and marketing 

direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวิตประจำวัน  (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 

ความสำคัญของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สำคัญใน

ชีวิตประจำวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห8 ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต8และเครื่องสำอาง สารเคมีท่ี

กGอให*เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป̂นสารพิษท่ีใช*ในชีวิตประจำวัน การปsองกันและแก*พิษจากสารเคมี 

  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 

compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 

and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 

prevention and alleviation 

*101-312 คณิตศาสตร5ในชีวิตประจำวัน  (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)

   ตรรกศาสตร8เบื้องต*นและการให*เหตุผล เรขาคณิตกับการนำไปใช*ในชีวิตประจำวัน การ

ประยุกต8ใช*ความรู*ทางคณิตศาสตร8เพื่อการแปลความหมายข*อมูลทางสถิติ การประยุกต8ใช*ความรู*เบื้องต*นทาง

คณิตศาสตร8เพ่ือการแก*ป\ญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 

  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 

mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 

problem solving and decision making in daily life 
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*101-313 สถิติในชีวิตประจำวัน   (Statistics in Daily Life)        3(3-0-6) 

  ความรู*เบื้องต*นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข*อมูลสGวนตัว บัญชีรายรับ

รายจGายประจำวัน การบันทึกข*อมูลทางธุรกิจ การหาคGาสถิติเบื้องต*นความนGาจะเป^นอยGางงGาย การประยุกต8ใช*

ความรู*เบื้องต*นทางสถิติในชีวิตประจำวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช*จGาย การทำนายผลการลงทุน 

และ การพยากรณ8อากาศ 

     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 

and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 

statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and 

weather forecast 

101-314 คณิตศาสตร5ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 

  หลักเบ้ืองต*นและพัฒนาการของการเกิดข้ึนของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช*ตัวเลขเป̂นฐาน 

การนำเอาตัวเลขไปประยุกต8ให*ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจำนวนและพัฒนาการของความ

เป̂นไปได*ทางสถิติเบ้ืองต*น ความรู*พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 

  Fundamental principle and development of numbers and thinking system with 

numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 

system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 

numbers  

*101-315 สถิติและความนRาจะเป=น   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 

  ความรู*เบื้องต*นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช*ประโยชน8ทางธุรกิจ ลักษณะของ

ข*อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข*อมูล ทฤษฏีความนGาจะเป^นเบื้องต*น ตัวแปรสุGม การแจกแจงความถี่ การ

ประมาณคGาทางสถิติ คGาความแปรปรวนและสัดสGวนของประชากร การวิเคราะห8คGาความแปรปรวนรGวมและคGา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ8 การทดสอบสมมติฐาน 

  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 

business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 

distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 

covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 

กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5   

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย         3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           
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  สุขภาวะด*านรGางกาย จิตใจ อารมณ8 สังคม เพศศึกษา และการเลือกคูGครอง การสร*างเสริม

สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช*ผลิตภัณฑ8สุขภาพ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ8เสริมอาหารท่ี

ใช*ในชีวิตประจำวันให*เกิดความปลอดภัย การออกกำลังกาย คุณคGาและผลของการออกกำลังกายที่มีตGอระบบ

ตGางๆในรGางกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร*างสมรรถภาพของรGางกาย และการออกกำลังกายในลักษณะ

ของกีฬาเพ่ือการแขGงขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; 

health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, 

cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical 

exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแหRงชีวิต          3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation)    

ความรู*เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร8 ศิลปะในรูปแบบของสถาป\ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป¥ และดุริยางคศิลป¥ ยุคสมัยตGางๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน

ศิลปะ การประเมินคุณคGาทางสุนทรียะ ความสัมพันธ8ระหวGางศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจำวัน 

และคุณคGาความงามในงานศิลปะแขนงตGาง ๆ ในฐานะเป̂นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร*างสุนทรียภาพตGอชีวิต

ของมนุษย8     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances 

and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic 

evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a 

tool to sustain the human mind 

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย5ในสยาม           3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ8ความ

เป^นไทย มรดกทางภูมิป\ญญาที่มีคุณคGา นGาภาคภูมิใจและควรคGาแกGการศึกษา  คติความเชื่อและคGานิยม วิถี

ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป¥ และการละเลGนพ้ืนบ*าน  แนวทางอนุรักษ8  สืบทอดและเผยแพรGความเป̂นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity 

of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; 

music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess 
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**101-404 การตามหาและออกแบบความฝ̂น                    3(2-2-5) 

  (Designing Your Dream)  

ฝÆกทักษะตั้งประเด็นหัวข*อเรื่องที่สนใจเรียนรู*จากความต*องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและ

ให*เหตุผลโดยใช*ความรู*จากศาสตร8สาขาตGางๆ ค*นคว*าแสวงหาความรู*เก่ียวกับสมมติฐานท่ีต้ังไว*จากแหลGงเรียนรู*

ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข*อมูล วิเคราะห8ข*อมูลโดยใช*วิธีการเหมาะสม สังเคราะห8สรุปองค8

ความรู* นำเสนอแนวคิดอยGางเป^นระบบด*วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค*นข*อมูล กระบวนการแก*ป\ญหา 

และกระบวนการกลุGม เพ่ือให*เกิดทักษะเรียนรู*ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 

ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 

reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 

collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, 

problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to enhance lifelong 

learning skills 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต                 3(2-2-5)  

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝÆกโยคะเพื่อรGางกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน8ของการฝÆกโยคะ 

ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค8ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทตGาง ๆ ปราณายามะ การ

ฝÆกสมาธิเพื่อโยคะ การผGอนคลายในการฝÆกโยคะ การเตรียมความพร*อมของรGางกายในการฝÆกโยคะ ข*อควร

ปฏิบัติและข*อควรระวังในการฝÆกโยคะ อุปกรณ8ที่ใช*ในการฝÆกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค8รวมและศิลปะ

การดำรงชีวิต 

    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 

yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 

meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 

recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 

health concept and art of living 

**101-406 การถRายภาพเชิงสร?างสรรค5                3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 
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การฝÆกปฏิบัติเทคนิคการถGายภาพอยGางงGายโดยใช*กล*องโทรศัพท8มือถือและกล*องอื่นๆ เพ่ือ

สร*างสรรค8ผลงานภาพถGายที่ใช*ในชีวิตประจำวันและหรือใช*เพื่อการค*า เรียนรู*การสื่อสารด*วยภาพถGาย การจัด

องค8ประกอบศิลป¥ พื้นฐานการจัดองค8ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดสGวนทอง ความกลมกลืน มุมกล*อง สมดุลของ

ภาพ แสงกับการสร*างสรรค8ภาพถGาย และมุมมองภาพกับการส่ือความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and 

other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual 

communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, 

balance, photographic creation and perspective 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
• กลุRมวิชาแกนคณิตศาสตร5และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (9 หนRวยกิต) 

125-102 คณิตศาสตร5พ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

  Basic Mathematics  

  วิชาบังคับกRอน : ไมRมี 

  ศึกษาเซ็ทและตรรกศาสตร8 การใช*เซ็ทและตรรกศาสตร8ในระบบคอมพิวเตอร8 ระบบจำนวนและ

คุณสมบัติตGางๆ ของระบบจำนวนจริง อัตราสGวนและร*อยละ สมการและอสมการ อนุกรม ระบบเลขฐาน เมท

ริกซ8และดีเทอร8มิเนนท8 ฟ\งก8ชันและกราฟ   

  Study set and logic,  using set and logic in computer systems,  number system and 

characteristics of real number system, ratio and percentage, equation and inequality, serial, 

base number system, matrix and determinant, function and graph 

 

126-316 สถิติและความนRาจะเป=น 3 (3-0-6) 

  Statistics and Probability 

  วิชาบังคับกRอน : ไมRมี 

  ศึกษาถึงความรู*เบื้องต*นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการนำไปใช*ประโยชน8 วิธีการเก็บ

รวบรวมข*อมูล ทฤษฎีความนGาจะเป^นเบื้องต*น ตัวแปรสุGม การแจกแจงแบบทวินาม แบบป\วซองและแบบปกติ 

การแจกแจงของคGาที่ได*จากตัวอยGาง การประมาณคGาเฉล่ีย คGาความแปรปรวน และสัดสGวนประชากร การหา

คGาความแปรปรวนรGวมและคGาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ8 การทดสอบสมมติฐานโดยนำข*อมูลทางธุรกิจมาเป̂น

ตัวอยGาง 

  Study basic statistics meaning, concepts, and the application of statistics, data 

collection, principles of propability, random variables, normal, binomial and poisson 
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distributions, sampling distributions, mean estimation, variance and proportion of population 

covariance and correlation analysis, hypotheses testing by using case study.  

 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5 3 (2-2-5) 

  Computer Programming Concept 

  วิชาบังคับกRอน : ไมRมี 

  ศึกษาความรู *เบื ้องต*นเกี ่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร8 สภาพแวดล*อมของการเขียน

โปรแกรม หลักการเขียนและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผัง

งาน การเขียนรหัสจำลอง การวิเคราะห8และการออกแบบอัลกอริทึม โครงสร*างของชุดคำสั่ง คำสั่งแบบมี

เง่ือนไข คำส่ังแบบทำซ้ำ แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร*าง แนวการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ 

  Study introduction to computer programming, programming environment, 

programming concept and execution, software process and development, flowchart, pseudo 

code, analysis and algorithm design, syntax structure, if clause, loop, Structural Programming, 

Object Oriented Programming (OOP).  
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• กลุRมประเด็นด?านองค5การและระบบสารสนเทศ 

190-204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

  Business Process Management 

  วิชาบังคับกRอน : ไมRมี 

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางธุรกิจ ธุรกิจประเภทตGางๆ การจัดการองค8การและ

การบริหาร หลักการทางเศรษฐศาสตร8  การบัญชีและการเงิน การตลาด การขาย การผลิต การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย8  การวิเคราะห8กรณีศึกษาการจัดการทางธุรกิจ 

  Study business process management concepts, business types, organization 

management and administration, economics, accounting, finance, marketing, sales, 

productions, human resource management, case study analysis of business process 

management.   

190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

  Management Information Systems 

  วิชาบังคับกRอน : ไมRมี 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ฐานข*อมูลและคลังข*อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ  บทบาทของระบบ

สารสนเทศในองค8กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู*เช่ียวชาญ ระบบสารสนเทศสำหรับผู*บริหารระดับสูง 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร8 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ8 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค8การ การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศธุรกิจ การจัดการความรู* จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ประเด็นป\ญหาและกรณีศึกษาการประยุกต8ระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

 Study information system concepts, database and data warehouse, business 

intelligence, role of information system in organization, decision support system, expert 

system , executive information system, geographic information system, strategic information 

system, enterprise resource planning, Information system development, business information 

system, knowledge management, ethics and information security, issues and case studies of 

information system application in business. 

 

190-303 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Information Technology Professional Communication 

  วิชาบังคับกRอน : ไมRมี 

  ศึกษาการพูดและเขียนเชิงเทคนิค การสื่อสารทางวิชาชีพ การนำเสนอโครงการ การเขียนรายงานอยGางเป̂น

ทางการ 
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  Study techniques for speaking and writing of technical content professional 

communication, presentation of the project, writing the official report. 

• กลุHมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตL  
190-206 ระบบปฏิบัติการและสถาป̂ตยกรรม 3 (3-0-6) 

  Operating System and Architecture 

  วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาสถาป\ตยกรรมคอมพิวเตอร8 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร8 สถาป\ตยกรรมซีพียู ชุดคำสั่ง หนGวยคำนวณ

และตรรกะ การประมวลผลคำสั่ง หนGวยความจำเสมือน หนGวยความจำแคช รับเข*าและสGงออก การขัดจังหวะ 

การประมวลผลแบบขนาน ตัวประมวลผลแบบสายทGอ มัลติโพรเซสเซอร8 ระบบปฏิบัติการ การจGายงาน การ

จัดสรรหนGวยประมวลผล การบริหารและการจัดการหนGวยความจำ การจัดลำดับงาน การจัดสรรทรัพยากร 

การจัดการรับข*อมูลและการแสดงผล ระบบแฟsมข*อมูล 

 Study computer architecture, computer evolution, CPU architecture, instruction set, ALU, 

instruction processing, virtual memory, cache memory, input/output, interrupt, parallel 

processing, pipelining, multiprocessor, operating system, task management, process 

management, memory management, task scheduling, resource management, input/output 

management, file system. 

 

190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร5 3 (3-0-6) 

  Computer Project Management 

  วิชาบังคับกRอน: 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาความหมายและความสำคัญของการจัดการโครงการคอมพิวเตอร8 การวิเคราะห8และประเมินความ

เป^นไปได*ของโครงการ การวางแผนโครงการ  การกำหนดเวลาโครงการ การปฏิบัติโครงการ บทบาทหน*าท่ี

ของผู*บริหารในการจัดการและควบคุมโครงการ การแก*ป\ญหาการจัดการโครงการ การปnดโครงการ การใช*

โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ และการนำเสนอโครงการคอมพิวเตอร8 

 Study meaning and significance of computer project management, analyze and evaluate 

project feasibility, project planing, project scheduling, project implementation, role of project 

manager in managing and controlling project, project problem solving, project closing, using 

application program for managing and presenting computer project. 

 

190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Information Technology Laws and Ethics 

  วิชาบังคับกRอน :ไมRมี 
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  ศึกษาความรู*พื้นฐานด*านกฎหมายทรัพย8สินทางป\ญญา ความเป^นเจ*าของสารสนเทศ กฎหมาย

เกี ่ยวกับลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตรและเครื ่องหมายการค*า ความลับทางการค*า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร8 

วัฒนธรรมองค8การ ความเป^นมืออาชีพ กฎระเบียบหลักเกณฑ8ทางวิชาชีพ ป\ญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่เก่ียวข*อง

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป̂นสGวนตัว และการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต8แวร8  

  Study principles of legal and social issues in computer profession such as intellectual 

property, copyright, patent and computer crime, corporate culture, professional ethics, privacy 

and software privacy. 

 

192-205 การวิเคราะห5และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

  Information Systems Analysis and Design 

  วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห8ระบบ การศึกษาความเป^นไปได*ในการพัฒนาระบบ วิธีการรวบรวมข*อมูล 

การออกแบบแบบจำลองกระบวนการ  และแบบจำลองข*อมูล การเขียนและการนำเสนอโครงรGางระบบงาน 

การออกแบบการนำข*อมูลเข*า การออกแบบการประมวลผล การออกแบบการติดตGอผู *ใช*งาน และการ

ออกแบบผลลัพธ8 การทดสอบระบบ การติดต้ังและบำรุงรักษาระบบงาน 

 Study applications of system analysis and design processes, requirement gathering and 

analysis, probability of system development, Process Modeling and Data Modeling, creating 

and presenting prototype, IPOS (input-process-output) design patterns, User Interface (UI) 

design, testing, installation and maintenance. 

 

192-207 โครงสร?างข?อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 

  Data Structures and Algorithms 

  วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ศึกษาหลักการโครงสร*างข*อมูลแบบคัดยGอ (Abstract Data Types: ADTs) ลักษณะโครงสร*างข*อมูล

เชิงเส*น ตัวแปรชุด การจัดโครงสร*างข*อมูลภายในอาร8เรย8 สแต็ก คิว ลิงก8ลิสต8 โครงสร*างต*นไม* และกราฟ การ

แทนที่ข*อมูลและโครงสร*างข*อมูลในหนGวยความจำ มาตรวัดสำหรับประสิทธิภาพของอัลกอริทึม รวมถึงเทคนิค

ในการเรียงลำดับข*อมูล การค*นหาข*อมูล และการประยุกต8ใช*งาน 

  Study fundamental design and analysis algorithms, Abstract Data Types (ADT), linear 

and non-linear data structure, data structure both static and dynamic such as arrays, records, 

single and double linked lists, binary trees, stacks and queues and graph representation; 

sorting and searching techniques e.g. quick sort, insertion sort, binary tree search, hashing 

search; data structure and algorithm. 
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192-301 การโต?ตอบระหวRางมนุษย5กับคอมพิวเตอร5 3 (3-0-6) 

  Human-Computer Interaction 

  วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาและวิเคราะห8เกี ่ยวกับปฏิสัมพันธ8ระหวGางมนุษย8และคอมพิวเตอร8 ทั้งในสGวนของผู*ใช*และ

ผู*พัฒนาระบบ ป\จจัยสำคัญของกระบวนการออกแบบและการประเมินผลการโต*ตอบระหวGางมนุษย8และ

คอมพิวเตอร8 

Study and analyze interaction between how human and computer, examine the 

human factors both users and developers, important factors of design process, and evaluation 

of human-computer interaction (HCI). 

 

• กลุRมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต5แวร5 

192-101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร5  3 (2-2-5) 

  Computer Programming  

  วิชาบังคับกRอน: 190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

  ศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส อ็อบเจกต8 แอตทริบิวส8 เมธอด การสืบทอด

คุณสมบัติ โพลีมอร8ฟnซึมเอนแคปซูเลชั่น การวิเคราะห8และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ แบบแผนและแนว

ทางการออกแบบ การเขียนโปรแกรมประยุกต8ใช*กับงานในสถานการณ8จริง 

  Study Object Oriented Programming (OOP) concepts, class, object, method, 

attributes, inheritance, polymorphism, encapsulation, Object Oriented Programming design 

and analysis, design pattern, programming is applied in practical situations.. 

 

192-201  การโปรแกรมคอมพิวเตอร5ข้ันสูง 3 (2-2-5) 

  Advanced Computer Programming 

  วิชาบังคับกRอน : 192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

 ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมด*วยภาษาเชิงวัตถุ การสร*างสGวนการติดตGอกับผู*ใช* การเขียนโปรแกรมติดตGอ

ฐานข*อมูล การสร*างรายงาน การตรวจสอบโปรแกรมขณะกำลังพัฒนา และการสร*างโปรแกรมติดต้ัง 

 Study software development by using Object Oriented Language, user interface 

development, database connection programming, report generating, debugging, program setup 

creating. 
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192-202 การจัดการฐานข?อมูล 3 (2-2-5) 

  Database Management 

  วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข*อมูล ความรู*เบ้ืองต*นเก่ียวกับฐานข*อมูล สถาป\ตยกรรม

ของฐานข*อมูล  แบบจำลองความสัมพันธ8ของข*อมูล  โมเดลเชิงสัมพันธ8 รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบ

ฐานข*อมูล การประยุกต8ใช*ซอฟต8แวร8ระบบจัดการฐานข*อมูล ภาษาทางด*านฐานข*อมูล การกู*คืนข*อมูล การ

จัดการทรานแซกชัน การบริหารความปลอดภัยของระบบฐานข*อมูล  

 Study principles of database design and management, introduction to database, 

database architecture, ER-Model, Relationship Model, Normalization, database design, 

application of database management systems software, language of the database, recovery 

data, transaction management , security management. 

192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร5เน็ต 3 (2-2-5) 

  Internet Programming 

  วิชาบังคับกRอน : 192-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร5ข้ันสูง 

 ศึกษาความรู*พื ้นฐานอินเทอร8เน็ต การเขียนโปรแกรมด*วยภาษา Hypertext Markup Language 

(HTML) ความรู *พ ื ้นฐานและชุดคำสั ่งด *วยภาษาสคริปต8 เช Gน JavaScript VBScript เป^นต*น   การใช* 

Cascading Style Sheets (CSS)  ความรู*พื้นฐานการเขียนโปรแกรมฝ\∂งเซิร8ฟเวอร8     การจัดการสถานะของ

ข*อมูล และการจัดการฐานข*อมูลบนอินเทอร8เน็ต 

 Study basic concepts of internet, Hypertext Markup Language (HTML) programming, 

basic concepts and commands of script language such as JavaScript, VBScript, using Cascading 

Style Sheets (CSS), basic concepts of server side programming, state management and data 

base management on the internet system. 

• กลุRมโครงสร?างพ้ืนฐานของระบบ  

190-101  ระบบเครือขRายคอมพิวเตอร5     3 (3-0-6) 

  Computer Network System 

  วิชาบังคับกRอน : ไมRมี 

ศึกษาพื้นฐานทางด*านเทคโนโลยีสารสนเทศด*านตGางๆ ในระดับเครื่อง Server   ระบบปฏิบัติการ

เครือขGาย ซอฟท8แวร8สำหรับการให*บริการบนระบบเครือขGาย และบริการพื้นฐานที่จำเป^นในการทำงานของ

ระบบเครือขGาย  พ้ืนฐานของการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

Study an introduction to server hardware, network operating system , system software 

for internet services   and information system infrastructure,   principles of information security. 

192-203 การออกแบบส่ือประสม 3 (3-0-6) 
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  Multimedia Design 

  วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาหลักการออกแบบสื่อประสม การใช*ความคิดสร*างสรรค8ในการออกแบบสื่อประสมเพื่อนำไป

ประยุกต8ใช*ในงานมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน*นการปฏิบัติโดยใช*โปรแกรมกราฟnกมาใช*

ประกอบการเรียนการสอน 

 Study principles of multimedia design. Using creativity in multimedia design to apply 

to multimedia and information technology. The practice focuses on using graphics program to 

course. 

192-204 การส่ือสารข?อมูลและเครือขRาย 3 (3-0-6) 

  Data Communication and Networking  

  วิชาบังคับกRอน: 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาการทำงานของระบบเครือขGายคอมพิวเตอร8 แบบจำลอง OSI  การเชื่อมตGอเครือขGายท*องถ่ิน

แบบใช*สาย และแบบไร*สาย หลักการทำงานของการสื่อสารเครือขGายในชั้นที่ 1 ถึง 4 และชั้นที่ 7  ตลอดจน

การวิเคราะห8รูปแบบ ความแตกตGาง และประโยชน8ของการสGงข*อมูลผGานเครือขGายโดยโพรโทคอลในช้ัน 

Application Layer  

 Study computer networking and OSI reference model, Local Area Network, Wireless 

LAN, principles of layer 1 to 4 and layer 7, and analysis of protocol operation, pros and cons 

of the protocol for the specific application layer protocol. 

192-428 ความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Information Systems Security 

  วิชาบังคับกRอน: 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาความสำคัญของการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  เพ่ือคงไว*ซึ่งความลับ 

ความถูกต*อง และความสามารถในการให*บริการของระบบ โดยมุGงเน*นด*านการบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในด*านตGางๆ เชGน นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ความเสี่ยงและการวิเคราะห8

ความเสี่ยง การควบคุมภัยคุกคาม และชGองโหวGของระบบสารสนเทศ  ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการ

รักษาไว*ซ่ึงความม่ันคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศได*อยGางเต็มระบบ 

 Study principles of information security and security awareness in order to maintain 

the appropriate level of Confidentiality (C), Integrity (I), and Availability (A) of the information 

system. The course focuses on security management in terms of security policies; risk and risk 

analysis; management of risk threat and vulnerability; including guidelines and suggestions to 

maintain the information system security in organization. 
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• กลุRมวิชาเอกเลือก 

192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3-0-6) 

  Information Technology Project 1 

  วิชาบังคับกRอน : ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

 โครงการหรือป\ญหาท่ีนGาสนใจทางปฏิบัติในด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดโดยสาขาวิชา ต*องเขียน

รายงานการศึกษาและต*องนำเสนอตGอคณะกรรมการสอบ 

 Project or interesting practical problems in any topics related to information 

technology assigned by the faculty, report the study and present to the committee of project 

assessment. 

192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 (3-0-6) 

  Information Technology Project 2 

  วิชาบังคับกRอน : 192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

 โครงการหรือป\ญหาท่ีนGาสนใจทางปฏิบัติในด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดโดยสาขาวิชา ต*องเขียน

รายงานการศึกษาและต*องนำเสนอตGอคณะกรรมการสอบ 

 Project or interesting practical problems in any topics related to information 

technology assigned by the faculty, report the study and present to the committee of project 

assessment. 

190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 

  Co-operative Education  Preparation 

  วิชาบังคับกRอน : เป=นนักศึกษาช้ันปcท่ี 3-4 หรือเทียบเทRา 

เตรียมความพร*อมในทักษะตGางๆ ที่เกี่ยวข*องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานใน

สำนักงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ8งาน การนำเสนองานและทักษะพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจำเป̂นในการทำงาน   

 Provide skills related to works, developing important skills for working in the workplace, 

job applying ,job interviewing, performance presentation, and other basic skills necessariry for 

working. 

190-401 สหกิจศึกษา 5 (0-40-0) 

  Co-operative Education 

  วิชาบังคับกRอน : 190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 

 การปฏิบัติงานเป^นเวลา 16 สัปดาห8ในสถานประกอบการ พร*อมกับการจัดทำโครงงานซึ่งเป^นไปตาม

ความเห็นชอบของภาควิชา เพ่ือให*นักศึกษาได*มีประสบการณ8ในการปฏิบัติงาน 

 Work in an enterprise for 16 weeks and create a project approved by the department 

in order to obtain experience in the workplace. 
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• กลุRมเทคโนโลยีด?านการบริหารระบบเครือขRาย 

192-421 การบริหารเครือขRาย  3 (3-0-6) 

  Network Administration 

  วิชาบังคับกRอน : 192-204 การส่ือสารข?อมูลและเครือขRาย 

 ศึกษาผลิตภัณฑ8ที่มีชื่อเสียงในท*องตลาด  เกี่ยวกับข*อมูลผลิตภัณฑ8 คุณลักษณะประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ8  ตลอดจนสามารถออกแบบ  ติดตั้งคGา และทำการปรับแตGงการทำงานของอุปกรณ8ให*เหมาะสมกับ

เครือขGายขนาดเล็ก โดยอาศัยการทำงานในระดับชั ้นที ่ 2 และ 3 อาทิVLAN, Spanning Tree, Access 

Control Lists (ACLs), Network Address Translation (NAT) เป^นต*น รวมถึงการเชื่อมตGอเครือขGายท*องถ่ิน 

(Local Area Network) ท้ังแบบใช*สาย และไร*สาย การเช่ือมตGอกับ Wide Area Network (WAN)  

 Study networking products, network switch and router, feature, performance of the 

product, design, configure and tuning the devices to meet the customer requirement using 

the layer 2  and 3  of OSI Reference Model: VLAN, Spanning Tree, Access Control Lists (ACLs), 

Network Address Translation (NAT), wired and wireless LAN, and WAN. 

 

192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือขRาย 3 (3-0-6) 

  Network Security Technology 

  วิชาบังคับกRอน : 192-204 การส่ือสารข?อมูลและเครือขRาย 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการ

สร*างความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค8กร อาทิ เทคนิคการเข*ารหัสข*อมูล การพิสูจน8ตัวตน  

โครงสร*างพื้นฐานของระบบกุญแจสาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิตอล  ระบบความปลอดภัยของเวบไซต8และ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส8 ระบบไฟร8วอลล8 และระบบตรวจจับผู*บุกรุกระบบเครือขGาย ตลอดจนการตรวจสอบ

ยืนยันความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 Study the principle of implementing information system security in the organization 

e.g. data encryption; authentication system; public key infrastructure; digital signature, web 

site and e-mail system security, firewall, network intrusion detection and prevention devices, 

and information system security auditing. 

 

 

 

192-425 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด?านการบริหารระบบเครือขRาย 3 (3-0-6) 

  Selected Topics in Computer Network Administration 

  วิชาบังคับกRอน : ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 
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 ความรู*ด*านการบริหารระบบเครือขGายที่นGาสนใจในป\จจุบัน และเทคโนโลยีการบริหารระบบเครือขGาย

ท่ีทันสมัย 

 Topics of knowledge and new technology of network. 

192-426 การวางแผนการให?บริการสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Information System High Availability Planning 

  วิชาบังคับกRอน : 192-204 การส่ือสารข?อมูลและเครือขRาย 

 วิธีการในการจัดทำการเพิ่มความสามารถในการให*บริการของระบบสารสนเทศ เชGนการทำคลัสเตอร8 

การทำ Network Load Balance (NLB) การทำฟอลท8โทเลอร8แรนซ8 การทำการสำรองและกู*คืนข*อมูล การทำ

ไซต8งานสำรอง รวมถึงวิธีการ และแนวคิดในการจัดทำแผนงานความตGอเน่ืองของธุรกิจ  

 Concepts of improving the information system high availability solution: cluster, 

network load balance and fault tolerance as well as business continuity plan (BCP) to provide 

backup and recovery procedure for the information system and the DR (Disaster Recovery) 

site and related technology in this area. 

192-427 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง 3 (3-0-6) 

  Virtualization Technology   

  วิชาบังคับกRอน : 192-204 การส่ือสารข?อมูลและเครือขRาย 

 ศ ึกษาแนวคิด ประโยชน8 ว ิธ ีการทำงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวโน*มการใช*งาน ระบบ 

Virtualization Technology ตลอดจนสามารถทำการออกแบบ ติดตั้ง และปรับแตGงการทำงานของระบบ 

Virtualization  

 Study concepts, advantages, work operations, resource scheduling and trends of 

virtualization technology, designing, configuring and tuning the virtualization system to the 

appropriate configurations. 

 

192-429 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด?านการบริหารระบบเครือขRาย 2 3 (3-0-6) 

  Selected Topics in Computer Network Administration 2 

  วิชาบังคับกRอน : ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

 ความรู*ด*านการบริหารระบบเครือขGายที่นGาสนใจในป\จจุบัน และเทคโนโลยีการบริหารระบบเครือขGาย

ท่ีทันสมัย 

 Topics of knowledge and new technology of network. 

192-441 การออกแบบ และติดต้ังระบบเครือขRายคอมพิวเตอร5  3 (3-0-6) 

  Computer Networking Design and Configuration 

  วิชาบังคับกRอน : 192-204 การส่ือสารข?อมูลและเครือขRาย 
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  ศึกษาวิธีการในการออกแบบ และติดตั้งระบบเครือขGายคอมพิวเตอร8ในองค8กรขนาดใหญG ทั้งการ

เชื่อมตGอด*วยสายสัญญาณ และเครือขGายไร*สาย การบริหารจัดการระบบเครือขGายที่ดี การรักษาความปลอดภัย

ของระบบเครือขGายไร*สาย การจัดแบGงเครือขGายยGอย โดยใช* Subnet และ VLAN การค*นหาเส*นทางโดยใช* 

RIP, OSPF, EIGRP  การเชื่อมตGอเครือขGายอินเทอร8เน็ต การทำ NAT, PAT ตลอดจนการออกแบบเครือขGายให*

เกิด High Availability กรณีมีอุปกรณ8เสียหายได* 

  Study method of design and installation of computer networks in large enterprises 

with cable and wireless connection, good network management, security of wireless network, 

Subnet and VLAN subnetting, route search using RIP, OSPF, EIGRP, internet connection, NAT, 

PAT, the design of the network to achieve high availability in case of equipment damage.   

192-442 ระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ืองแมRขRาย 3 (3-0-6) 

  Server Operating System 

  วิชาบังคับกRอน : 190-206 ระบบปฏิบัติการและสถาป̂ตยกรรม 

  ศึกษาสถาป\ตยกรรม ทางด*านฮาร8ดแวร8 และซอฟต8แวร8ของเครื่องแมGขGาย การเลือกฮาร8ดแวร8 ให*

เหมาะสมสำหรับการใช*งาน ในด*านตGางๆ เชGน หนGวยประมวลผล หนGวยความจำ ขนาดและชนิดของหนGวย

บันทึกข*อมูล  วิธีการในการติดตั้ง และปรับแตGงระบบปฏิบัติการให*สามารถให*บริการทางด*านเครือขGายตGางๆ 

ได* เชGน โปรโตคอลตั้งคGาโฮสต8อัตโนมัติ (DHCP) การจัดการโดเมน (DNS) ไฟล8เซิร8ฟเวอร8 (File Server) อีเมล8

เซิร8ฟเวอร8 (Email Server) ดาต*าเบสเซิร8ฟเวอร8  (Database Server) เว็บเซิร8ฟเวอร8 (Web Server)  ตลอดจน

การควบคุมการทำงานและแก*ไขป\ญหาเบ้ืองต*นของบริการดังกลGาวได* 

  Study architecture of server hardware and server software,   hardware selection 

suitable for use in various areas such as processing unit, memory unit, the size and type of 

the storage unit. Study method of installation and configuration the operating system to 

provide network services such as DHCP, DNS, File Server, Email Server, Database Server, Web 

Server, control and troubleshooting of the service. 

192-443 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุRมเมฆเบ้ืองต?น   3 (3-0-6)  

 Principle of Cloud Computing Technology 

  วิชาบังคับกRอน : 192-427 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง 

 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ Gมเมฆเบื ้องต*น ข*อดี และข*อด*อย แนวทางในการใช*งานการ

ประมวลผลกลุGมเมฆ  กลุGมเมฆสาธารณะ และกลุGมเมฆสGวนตัว การทำงานในรูปแบบ Software Defined 

Data Center (SDDC) และ Hyper-Converged  การออกแบบองค8ประกอบตGางๆของการประมวลผลกลุGม

เมฆ เชGนเครือขGายเสมือน ดิสก8เสมือน  ตลอดจนศึกษาวิธีการ และเครื่องมือที่ใช*ในการตรวจสอบ ติดตาม และ

แก*ไขป\ญหาภายในการประมวลผลกลุGมเมฆ 
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 Principle of Cloud Computing Technology, the pros and cons, Cloud Computing 

solutions, Public and Private Cloud, Software Defined Data Center (SDDC) and Hyper-

Converged, design of various components of cloud computing such as Virtual network, Virtual 

disk,  study method and the tools used to monitor, track and resolve issues within cloud 

computing. 

 

• กลุRมเทคโนโลยีด?านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

190-203 พฤติกรรมองค5การเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Information Technology Organization Behavior 

  วิชาบังคับกRอน : ไมRมี 

 แนวคิดของพฤติกรรมองค8การด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ความรู*และทักษะที่จำเป^นสำหรับการ

เป̂นผู*บริหารองค8กรอยGางมีประสิทธิภาพ   บุคลิกภาพ ทัศนคติ  การรับรู* ความเครียด แรงจูงใจ  การสร*างและ

พัฒนาทีมงาน ภาวะผู*นำ อำนาจและการเมืองในองค8การ การติดตGอสื่อสาร ความขัดแย*ง  โครงสร*างและ

วัฒนธรรมองค8การ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค8การ บรรษัทภิบาลท่ีดี 

 Organization behavior concepts in information technology, knowledge and skill 

necessary for effective managers in organization, personality, attitudes, perception, stress, 

motivation, team building and development, leadership, power and politics, communication, 

organizational structure and culture, conflict and negotiation, organizational change and 

development, good corporate governance. 

192-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส5 3 (2-2-5) 

  E-Business 

  วิชาบังคับกRอน : 192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร5เน็ต 

 ความรู*พื ้นฐานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส8 เทคโนโลยีด*านอินเทอร8เน็ต การวางแผนงานและกลยุทธ8

การตลาดบนอินเทอร8เน็ต ขั้นตอนการทำธุรกิจบนอินเทอร8เน็ต รูปแบบการชำระเงิน การสร*างโปรแกรม

สำหรับขายสินค*าบนอินเทอร8เน็ต  โปรแกรมประยุกต8อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง  

 Principles of Electronic Business, Internet technology. Strategic planning and marketing 

on the Internet, business process on the Internet, Payment, software development for sale 

on the Internet, other related applications. 
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192-431 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 

  Decision Support Systems 

  วิชาบังคับกRอน : 190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  เทคนิคการจัดระบบสารสนเทศ ระบบฐานข*อมูล เทคนิคในการค*นหา

ข*อมูล การสร*างแบบจําลอง 

 decision support system, managing technique for information system, database system, 

searching technique, decision making model. 

192-433 วิศวกรรมซอฟต5แวร5 3 (3-0-6) 

  Software Engineering 

  วิชาบังคับกRอน : 190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

 กระบวนการพัฒนาซอฟต8แวร8 วิวัฒนาการซอฟต8แวร8 การกำหนดขอบเขตและทรัพยากรที่ใช*ใน

โครงการซอฟต8แวร8 การรวบรวมความต*องการของระบบ การสร*างแบบจำลองของความต*องการของระบบ 

การวิเคราะห8ความต*องการ การออกแบบสถาป\ตยกรรม การออกแบบข*อมูลและโครงสร*าง การออกแบบตัว

ประสาน การพัฒนาซอฟต8แวร8 การทดสอบซอฟต8แวร8 มาตรฐานคุณภาพของซอฟต8แวร8  มาตรวัดและตัวชี้วัด

คุณภาพของซอฟต8แวร8 

 Software engineering principle, software evolution, define the scope and resources that 

used in the software project, requirement and specifications of the system, develop the model 

needed by the system, analyze the system needed, architecture design, data structure design, 

synchronizer design, software development, software testing, software quality assurance, 

measurement and indexing software quality. 

 

192-434 การออกแบบและพัฒนาซอฟต5แวร5เชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 

  Object – Oriented Design and  Development 

  วิชาบังคับกRอน : 192-205 การวิเคราะห5และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

แนวคิดและกระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร*างตัวแบบเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร*างตัวแบบยูเอ็ม

แอล การวิเคราะห8และออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช*ตัวแบบ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ลักษณะสำคัญ

ของคลาสและวัตถุ หลักการหGอหุ*ม การสืบทอด และภาวะพหุสัณฐาน การจัดการและการทำลายเชิงวัตถุ  การ

พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ และการสร*างสGวนติดตGอผู*ใช* 

 Object Oriented (OO) Programming paradigm, computer language for object oriented 

and UML model, Object Oriented Analysis and Design by using model, principles of Object 

Oriented Programming, definition of class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, 

Object Oriented Programs development and user interface design. 
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192-435 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด?านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Selected Topics in Information Technology Management 

  วิชาบังคับกRอน : ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

 ความรู*ด*านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่นGาสนใจในป\จจุบัน  และ เทคโนโลยีด*านการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 Topics of knowledge and new technology of information technology. 

192-436 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด?านการพัฒนาซอฟต5แวร5 3 (3-0-6) 

  Selected Topics in Software Development 

  วิชาบังคับกRอน : ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

 ความรู*ด*านการพัฒนาซอฟต8แวร8ท่ีนGาสนใจในป\จจุบัน และเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต8แวร8ท่ีทันสมัย 

 Topics of knowledge and new technology of software development. 

192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต5สำหรับอุปกรณ5เคล่ือนท่ี 3(2-2-5) 

  Application Development for Mobile Devices 

  วิชาบังคับกRอน : 190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

ระบบสารสนเทศบนโครงสร*างพ้ืนฐานแบบไร*สาย โปรแกรมประยุกต8และระบบสารสนเทศบน

อุปกรณ8เคล่ือนท่ี สถาป\ตยกรรมระบบสารสนเทศแบบไร*สาย โพรโตคอลโปรแกรมประยุกต8ของอุปกรณ8

เคล่ือนท่ี การพัฒนาโปรแกรมประยุกต8ของอุปกรณ8เคล่ือนท่ี กรณีศึกษาธุรกิจโปรแกรมประยุกต8ของอุปกรณ8

เคล่ือนท่ี 

Information system on the top of wireless infrastructure, mobile information systems 

and applications, wireless information system architectures, mobile application protocols, 

mobile application development, business case study of mobile applications. 

 

192-438 การออกแบบเว็บไซต5 3 (3-0-6) 

  Website Design 

  วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประวัติความเป^นมาของอินเทอร8เน็ต ความเข*าใจเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ การออกแบบกราฟnกบน

เว็บไซต8 สีบนหน*าเว็บ รูปแบบเว็บ การออกแบบสGวนปฏิสัมพันธ8  การออกแบบสGวนติดตGอกับผู*ใช* การใช*

ตัวอักษร ภาพ และส่ือประสม การออกแบบระบบนำทาง การเรียนรู*และเข*าใจผู*ใช*งานเว็บไซต8  

 History of the Internet, understanding of web design, graphic design in the web 

environment, colour on the web, type of the web, interaction design, elements in interface 

design,  typographic studies, images and multimedia on the web, layout in interface design, 

designing navigation, understanding users. 
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192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปTดเผยรหัส 3 (2-2-5) 

  Opensource Programming  

 วิชาบังคับกRอน :190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

 แนวคิดการเขียนโปรแกรมที่ใช*สGวนตGอประสานผู*ใช*แบบกราฟnกส8 เชิงวัตถุ และเว็บ ภาษาสคริปต8แบบ

ไดนามิค เว็บคอมโพเนนท8 เว็บไคลเอ็นท8เฟรมเวิร8ก ระบบเว็บเทมเพลต เว็บแอพพลิเคชันเฟรมเวิร8ก จาวา

สคริปต8ไลบรารี วิดจิททูลคิด การพัฒนาโครงงานด*วยการเขียนโปรแกรมแบบเปnดเผยรหัส 

  Concept of graphical user interface , object-oriented, and web programming, Dynamic 

scripting language, Web components, Web client frameworks, Web template system, Web 

application framework, JavaScript library, Widget toolkit, Open source programming project 

development. 

 

192-451 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต5แวร5 3 (2-2-5) 

  Software Testing And Quality Assurance 

 วิชาบังคับกRอน :190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต8แวร8 มโนทัศน8เรื่องคุณภาพ เทคนิคทดสอบแบบกลGองดำ-

กลGองขาว ความครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับการทดสอบ การทำเอกสารของการ

ทดสอบ การตรวจสอบและการวอล8คทรู การทดสอบแบบอัตโนมัติ 

  Software Testing and Software Quality Assurance (SQA); quality concepts; black and 

white box testing techniques; test coverage; test planning; levels of testing; the formation of 

a testing organization; documentation for testing; inspections and walkthroughs; automated 

testing. 

192-452 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร5เน็ตข้ันสูง 3 (2-2-5) 

 Advance Internet Programming 

 วิชาบังคับกRอน :192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร5เน็ต 

 การประยุกต8ใช*เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเว็บไซต8สมัยใหมG การพัฒาโปรแกรมฝ\∂งไคลแอนท8และฝ\∂ง

เซิร8ฟเวอร8 การเขียนโปรแกรมเอพีไอ การเรียกใช*เอพีไอสำเร็จรูป เชGน Facebook API เป^นต*น การออกแบบ

เว็บไซต8เรซสปอนต8ซีฟ การติดต้ังเว็บไซต8 
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 Integrate Modern Website Development Technology, Client-side and Server-side 

Programming, API Programming, Call Instant API such as Facebook API, Responsive Web Design, 

Website Deployment. 

192-453 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต5สำหรับอุปกรณ5เคล่ือนท่ีข้ันสูง  3 (2-2-5) 

   Advanceed Application Development for Mobile Devices 

   วิชาบังคับกRอน : 192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต5สำหรับอุปกรณ5เคล่ือนท่ี 

  การออกแบบและสร*างสGวนติดตGอกับผู*ใช*ขั้นสูง การเข*าถึงเครือขGาย แผนที่และระบบระบุพิกัดทาง

ภูมิศาสตร8 (จีพีเอส) วีดิทัศน8และเสียง กราฟnกและสื่อประสม อุปกรณ8ตรวจจับ โครงงานการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต8บนอุปกรณ8เคล่ือนท่ีข้ันสูง 

  Advanced user interface design and implementation, network access,map and Global 

Positioning System (GPS), video and audio, graphics and multimedia, sensor devices, projects 

of advanced mobile application development 

 

192-454 การออกแบบและพัฒนาฐานข?อมูลข้ันสูง   3(2-2-5) 

   Advanced Database Design and Development 

   วิชาบังคับกRอน : 192-202 การจัดการฐานข?อมูล 

  ความสำคัญและสถาป\ตยกรรมของฐานข*อมูลขั้นสูง เชGน ฐานข*อมูลเชิงวัตถุ และฐานข*อมูลเชิงวัตถุ

สัมพันธ8 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร*างเชิงกระบวนคำสั่ง ทริกเกอร8ในระบบฐานข*อมูล กระบวนคำสั่งและ

ฟ\งก8ชันที่ถูกเก็บไว* การประมวลข*อคำถามที่เหมาะสม การปรับแตGงฐานข*อมูล การบริหารงานฐานข*อมูล 

เทคโนโลยีท่ีใช*ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต8บนฐานข*อมูลข้ันสูง และหัวข*อข้ันสูงสำหรับระบบฐานข*อมูล 

  Significance and architecture of advanced databases, object-oriented databases and 

objected-oriented relational databases, procedural SQL, database triggers, stored procedures 

and functions, query processing optimization, database tuning, database administration, 

technology for advanced database application development, advanced topics in database 

system. 
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192-455 การตลาดดิจิทัล  3 (3-0-6) 

   Digital Marketing 

   วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  หลักการเบื้องต*นของการตลาด เครื่องมือการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการวิเคราะห8การตลาดเว็บ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพเครื่องมือค*นหา การใช*งานเว็บและความนGาเชื่อถือ การตลาดบนเครือขGายสังคม และแนวโน*มของ

การตลาดดิจิทัล 

  Basic principles of marketing, digital marketing tools, web marketing analytic tools, Search 

Engine Optimization (SEO), web usability and trust, social network marketing and trends 

 

• กลุRมเทคโนโลยีด?านวิทยาการข?อมูล 

192-432 การจัดการคลังข?อมูล 3 (2-2-5) 

  Data Warehouse Management 

  วิชาบังคับกRอน : 192-202 การจัดการฐานข?อมูล 

 หลักการพื้นฐานคลังข*อมูล การออกแบบคลังข*อมูล แบบจำลองและมิติของคลังข*อมูล การปรับปรุง

คุณภาพ การโอนย*ายข*อมูลสูGคลังข*อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อสอบถามข*อมูลจากคลังข*อมูล ระบบการ

วิเคราะห8และประมวลผลข*อมูลออนไลน8 การใช*คลังข*อมูลในการพยากรณ8 และการนำคลังข*อมูลไปประยุกต8ใช* 

 Fundamentals of data warehouse, design data warehouse, modeling and dimensions 

of data warehouse, improve quality, transfer data to data warehouse, write a program to query 

data from data warehouse, system analysis and on-line processing, data warehouse prediction, 

information processing. 

 

192-461 พ้ืนฐานวิทยาการข?อมูล 3 (2-2-5) 

  Introduction to Data Science 

  วิชาบังคับกRอน : 190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5 

 การค*นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข*อมูล การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การแบGงประเภท 

การแบGงกลุGม การแสดงข*อมูลด*วยภาพ อนุกรมเวลา เคร่ืองแนะนํา การวิเคราะห8เครือขGายสังคม ข*อมูลขนาด

ใหญG โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห8ข*อมูลเชิงสถิติ 

 Data retrieval, processing and storage, Statistical inference, Regression, Classification, 

Clustering Data visualization, Time series, Recommendation engines, Social network analysis, 

Big data , program for statistical data manipulation and analysis. 
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192-462  การจินตทัศน5ข?อมูล   3(2-2-5) 

   Data Visualization 

  วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจินตทัศน8ข*อมูล การส่ือสารด*วยข*อมูล หลักการออกแบบกราฟnก การรับรู*

ของมนุษย8 ทฤษฎีสี และเทคนิคในการนำเสนอข*อมูล และการนำเสนอและการสื่อสารข*อมูลด*วยเครื่องมือการ

จินตทัศน8  

 Fundamentals of data visualization, data communicating, graphic design principles, 

human perceptions, color theory and data presentation techniques; and data presentation 

and communication using visualization tools 

192-463  การเรียนรู?ของเคร่ือง   3(2-2-5) 

   Machine Learning 

   วิชาบังคับกRอน : 192-461พ้ืนฐานวิทยาการข?อมูล 

 แนวคิดและเทคนิคการเรียนรู*ของเคร่ือง ข้ันตอนวิธีการเรียนรู*ของเคร่ืองท้ังแบบมีผู*สอนและไมGมี

ผู*สอน การจำแนกประเภทข*อมูล การพยากรณ8 การจัดกลุGมข*อมูล และการทดสอบประสิทธิภาพของ

แบบจำลอง 

 Concepts and techniques of machine learning, supervised and unsupervised learning 

algorithms, data classification, prediction, data clustering and performance evaluation of 

models 

192-464  การทำเหมืองข?อมูล  3(2-2-5) 

   Data Mining  

       วิชาบังคับกRอน : 192-461 พ้ืนฐานวิทยาการข?อมูล 

 แนวคิดการทำเหมืองข*อมูล คลังข*อมูล ข*อมูลและการเตรียมข*อมูล การวัดความคล*ายและความตGาง 

สถิติพื้นฐานในการทำเหมืองข*อมูล การค*นพบความรู*จากฐานข*อมูล หลักการและขั้นตอนวิธีในการจำแนก

ประเภทข*อมูล กฎความเชื่อมโยง การประเมินประสิทธิภาพของตัวจำแนกประเภท วิธีการรวมกลุGม ป\ญหา

หลายกลุGม การจัดกลุGมข*อมูล และการประยุกต8 

 Concepts of data mining, data warehouse, data and data preprocessing, similarity and 

dissimilarity measuring, basic statistics in data mining, knowledge discovery from database, 

classification concepts and algorithms, association rules, evaluating classifier performance, 

ensemble methods, multiclass problems, clustering and applications 
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192-465 การวิเคราะห5ข?อมูลขนาดใหญR  3(2-2-5) 

   Big Data Analytics 

       วิชาบังคับกRอน : 192-461พ้ืนฐานวิทยาการข?อมูล 

 หลักการ และ เทคนิคในการวิเคราะห8ข*อมูลขนาดใหญG และสามารถนาไปประยุกต8ใช*กับธุรกิจ การใช*

โปรแกรมประยุกต8และเครื่องมือเข*ามาชGวยในการวิเคราะห8ข*อมูล, การนาหลักการในการวิเคราะห8ข*อมูลไป

สร*าง Visualization ในเชิงธุรกิจ ในรูปแบบตGางๆ เชGน กราฟ แผนภูมิ เป̂นต*น 

 Principles and techniques for big data analysis. Topics include application and tool for 

data analytic, principles to data analytic and visualization for business such as graph and chart. 

192-466  ธุรกิจอัจฉริยะ   3(2-2-5) 

   Business Intelligence 

   วิชาบังคับกRอน : 192-461พ้ืนฐานวิทยาการข?อมูล 

 หลักการและความต*องการสำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการ

ประสิทธิภาพองค8กรธุรกิจ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานขั้นสูง การจัดการข*อมูล ในสิ่งแวดล*อมระบบ

ธุรกิจอัจฉริยะ การจินตทัศน8และการวิเคราะห8เชิงสถิติ การบริหารผลการปฏิบัติงานด*วยแผนภาพวิเคราะห8

ข*อมูลหรือตัวเลข และคลังข*อมูลขนาดใหญG 

 Principles and requirements of Business Intelligence (BI), BI methodology, enterprise 

performance management, managing business activities, advanced reporting, data 

management in BI environment, data visualization and statistical analysis, business 

performance management using dashboards and enterprise data warehouse 

 

192-467 อินเทอร5เน็ตของสรรพส่ิง  3 (3-0-6) 

   Internet of Things 

 วิชาบังคับกRอน : 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความรู*พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร8เน็ตของสรรพสิ่ง มาตรฐานที่เกี่ยวข*อง ตัวรับรู*และอุปกรณ8 การเขียน

โปรแกรมในระบบฝ\งตัว สGวนตGอประสานคลาวด8 โพรโทคอลส่ือสาร การประยุกต8ใช*งาน 

 Fundamental knowledge about internet of things, relevant standards, sensors and 

devices, embedded system programming, cloud interface, communication protocols, internet 

of things applications 
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192-468  การจําลองข?อมูลและสร?างตัวแบบ   3(2-2-5) 

   Data Simulation and Modelling 

 วิชาบังคับกRอน : 192-461พ้ืนฐานวิทยาการข?อมูล 

 ระบบและตัวแบบ การจำลองแบบเหตุการณ8ไมGตGอเนื่อง การสร*างตัวแบบจำลอง การสร*างเลขคล*าย

สุGม การทดสอบเลขคล*ายสุGม และการวิเคราะห8ผลการจำลองแบบ 

 Systems and models, simulation of discrete events, modelling simulation, pseudo 

random number generation, pseudo random number testing and analysis of simulation output 

 

192-469 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด?านวิทยาการข?อมูล 1  3 (3-0-6) 

   Selected Topics in Data Science 1 

  วิชาบังคับกRอน : ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

 ความรู*ด*านวิทยาการข*อมูลท่ีนGาสนใจในป\จจุบัน และเทคโนโลยีการวิทยาการข*อมูลท่ีทันสมัย 

 Topics of knowledge and new technology of Data Science. 

 

192-470 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด?านวิทยาการข?อมูล 2  3 (3-0-6) 

   Selected Topics in Data Science 2 

  วิชาบังคับกRอน : ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน 

 ความรู*ด*านวิทยาการข*อมูลท่ีนGาสนใจในป\จจุบัน และเทคโนโลยีการวิทยาการข*อมูลท่ีทันสมัย 

 Topics of knowledge and new technology of Data Science. 

 



     
 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน;งและคุณวุฒิของอาจารยB 
  3.2.1 อาจารย+ผู.รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ 

 
 

ตำแหน+ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หน+วยกิต/สัปดาหH) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 
ปNจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 อาจารย( ดร.เดชานุชิต 

กตัญ4ูทวีทิพย( 

310140094749

2 

Ph.D. (Computer 

Engineering) 

Chulalongkorn University 2545 9 9 Dechanuchit Katanyutaveetip. On 

Routing Real-time Multicast Traffic 

Using Residual Delay path selection 

function. IEEE International 

Symposium on Communications and 

Information Technology.2002.  

Dechanuchit Katanyutaveetip. On 

Routing Real-time Multicast Traffic. 

IEEE International Symposium on 

Communications and Information 

Technology. 2001. 

Dechanuchit Katanyutaveetip. 

Reliable real-time multicast scheme 

on the Internet. IEEE International 

Symposium on Intelligent Signal 

Processing and Communication 

Systems.1999. 

Dechanuchit Katanyutaveetip. 

Real-time optimal multicast routing. 

MS.EE &CE (Electrical and 

Computer Engineering) 

Oregon State University, 

USA 

2526 

วศบ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร() จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 2524 
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ลำดับ 

 
 

ตำแหน+ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หน+วยกิต/สัปดาหH) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 
ปNจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

Computer Communications, Elsevier 

Science.2002. 

2 อาจารย( อ.ณรงค(ฤทธิ ์

   สุคนธสิงห( 

310200144809

4 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลyา ธนบุร ี

2543 9 9 ณรงค(ฤทธิ์   สุคนธสิงห(. ระบบสารสนเทศ

การจ ั ดก า รความร ู y  คณะ เทค โน โลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.การประชุม

วิชาการระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวม

ของศิลปะ วิทยาศาสตร( และเทคโนโลยี. 

2557. 

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 

วท.บ. (สัตวศาสตร() สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลyา  

เจyาคุณทหาร ลาดกระบัง 

2536 

3 อาจารย( อ.อรรณพ 

   กางกั้น 

310200197521

3 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 2545 12 12 อรรณพ   กางกั้น. ระบบบริหารสินคyาคง

คลังโดยวิธีเขyากÄอนออกกÄอนและวิธีเจาะจง. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ. นวัตกรรม

การหลอมรวมของศิลปะ วิทยาศาสตร( และ

เทคโนโลยี 2557.  

วท.บ. (เศรษฐศาสตร(เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 2530 

4 อาจารย( อ.นิตินัย ไพศาล

พยัคฆ( 

110140047857

7 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร9ธุรกิจ) 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล@า ธนบุร ี
มหาวิทยาลัยสยาม 

2558 
 

2551 
 

12 12 น ิต ิน ัย  ไพศาลพย ัคฆ ( .  ท ัศนคต ิของ

น ั กศ ึ กษาคณะเทคโนโลย ี สารสนเทศ 

มหาว ิทยาล ัยสยาม ท ี ่ม ีต Äอการใช yงาน

เครือขÄายสังคมออนไลน(สำหรับการเรียน . 

น ว ั ต ก ร รมก า รหลอมร วมขอ งศ ิ ลปะ 

วิทยาศาสตร( และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัย

สยาม. 2557.  

นิตินัย ไพศาลพยัคฆ(. การใชyการเครือขÄาย

สังคมออนไลน(เพื่อสนับสนุนการมีสÄวนรÄวม
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ลำดับ 

 
 

ตำแหน+ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หน+วยกิต/สัปดาหH) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 
ปNจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

ในก ิจกรรมการเร ียนร ู yนอกห yองเร ียน:

กรณ ีศ ึ กษาว ิ ชาการ โปรแกรมสำหรับ

อินเทอร(เน็ต. งานประชุมวิชาการระดับชาติ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยสยาม. 

2556.  

นิตินัย ไพศาลพยัคฆ(. Information 

System for Helping Deaf Mute 

Communication (The 2nd Japan-

Thailand Friendship International 

Workshop on Science, Technology 

and Education: JTSTE 2012, Pattaya 

City)  

5 อาจารย( อ.อมรรัตน( 

  ปêญญาสุข 

310180008691

5 

สป.ม. (คอมพิวเตอร() สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร( 

2537 12 12 อมรรัตน(  ปêญญาสุข. การพัฒนาสื่อการ

สอนอิเล ็กทรอนิกส(ภาษาจีนกลางระดับ

เริ ่มตyน โดยใชyกระบวนการคิดเชิงตรรกะ. 

น ว ั ต ก ร รมก า รหลอมร วมขอ งศ ิ ลปะ 

วิทยาศาสตร( และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัย

สยาม. 2557. 

อมรรัตน(  ปêญญาสุข.  การพัฒนาสื่อการ

ส อ น อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ( ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ

ระดับประถมตyน โดยใชyกระบวนการคิดเชิง

    วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 2534   
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ลำดับ 

 
 

ตำแหน+ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หน+วยกิต/สัปดาหH) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 
ปNจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

ตรรกะ” การประช ุมว ิชาการระด ับชาติ 

NCCIT 2012.2555.  

อมรรัตน(  ปêญญาสุข. คู Äม ือการใชyงาน 

Fidelio Front Office System version 

7.13.  
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3.2.2 อาจารย+ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หน+วยกิต/สัปดาหH) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 
ปNจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 อ.นิตยา  

   เกิดแยyม 

312020055739

8 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 2546 12 12 นิตยา เกิดแยyม. ตำราคอมพิวเตอร(

ระดับประถมและมัธยมศึกษา สำนักพิมพ(วัฒนา

พานิช.  

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร() มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

บyานสมเด็จเจyาพระยา 

2542   นิตยา เกิดแยyม. หนังสือคูÄมือการใชyงาน 

Windows XP และ Office 2003 สำนักพิมพ(ซีเอ็ด

ยูเคชั่น. 2547. 

 

2 อ.พิชญากร  

เลค 

310230047962

5 

M.S. (Computer Information 

System) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2540 12 12 พิชญากร  เลค. e-Learning Courseware by 

using Flip Album. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ 

วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยสยาม. 

2557. 

BB.A. (Marketing) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2537 
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3.2.3 อาจารย+พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒ ิ ปAที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หน+วยกิต/สัปดาหH) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 
ปNจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นางสาว
เจษฎาพร   

31005022487
54 

M.BA. (General Business 
Administration) 

Drexel University  ,U.S.A. 2537 
 

9 9 - 

วท.ม.(สถิติ) จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 2533 
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2527 

2 นายนพร ัตนH   
ตั้งเสvง 

34106007511
05 

บธ.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ) 

  มหาวิทยาลัยสยาม 
   

2546 
 

9 9 - 
 
 อส.บ. (วิศวกรรมอิเลคทรอนิกสH) มหาวิทยาลัยสยาม 2542 

3 นายวีรพล  
 มนัสอารีนาม 

32097000216
81 

วศ.บ. (การจัดการงาน
วิศวกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 9 9 - 

วท.บ. (เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสH) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2546    

4 นายธัญพล  
  ษณะ
นาคินทรH 

39599001073
70 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลvา 
เจvาคุณทหาร ลาดกระบัง 

2548 9 9  

วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอรH) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทรH 

2541   - 



 

4. องค'ประกอบเก่ียวกับประสบการณ'ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)  

จากความต(องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ7ในวิชาชีพก<อนเข(าสู<การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได(
กำหนดให(มีแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต(องการฝNกประสบการณ7ในรูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาต(องลงเรียน
วิชาเตรียมสหกิจศึกษา เว(นแต<กรณีที่นักศึกษามีปOญหาไม<สามารถไปฝNกประสบการณ7ได(ก็จะเปSนการอนุโลมให(
เรียนรายวิชาเลือกเฉพาะด(านแทน 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูGของประสบการณ'สหกิจศึกษา  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู(ประสบการณ7สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังน้ี 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข(าใจในหลักการ ความจำเปSนในการ

เรียนรู(ทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 
(2) บูรณาการความรู(ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก(ปOญหาทางธุรกิจโดยใช(เทคโนโลยีสารสนเทศเปSนเครื่องมือได(

อย<างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ7และสามารถทำงานร<วมกับผู(อ่ืนได(ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข(าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข(ากับสถานประกอบการได( 
(5) มีความกล(าในการแสดงออก และนำความคิดสร(างสรรค7ไปใช(ประโยชน7ในงานได( 

4.2. ชKวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปeการศึกษาท่ี 4 (สหกิจศึกษา) 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ขGอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

ข(อกำหนดในการทำโครงงาน ควรเปSนหัวข(อที่เกี่ยวข(องกับการประยุกต7เทคโนโลยีเพื่อการใช(งานจริง หรือ
เพื่อการศึกษา หรือเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค7กรที่อ(างอิงและคาดว<าจะนำไปใช(งานหากโครงงาน
สำเร็จ โดยมีจำนวนผู(ร<วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต(องนำส<งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนด อย<างเคร<งครัด หรือเปSนโครงงานท่ีมุ<งเน(นการสร(างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. คำอธิบายโดยยKอ  

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช(ในการทำโครงงาน 
ประโยชน7ท่ีจะได(รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรูG  

นักศึกษาสามารถทำงานเปSนทีม มีความเชี ่ยวชาญในการใช(เครื ่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน 
โครงงานสามารถเปSนต(นแบบในการพัฒนาต<อได( 

5.3. ชKวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปeการศึกษาท่ี 4 
5.4. จำนวนหนKวยกิต 

3 หน<วยกิต 
5.5. การเตรียมการ  
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มีการกำหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให(คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให(คำปรึกษา ให(ข(อมูลข<าวสาร

เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต7 และปรับปรุงให(ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย<างโครงงานให(ศึกษา 
5.6. กระบวนการประเมินผล  

 ประเมินผลจากความก(าวหน(าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให(คำปรึกษาโดยอาจารย7ที่ปรึกษา และ

ประเมินผลจากรายงานที่ได(กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของ

ระบบ โดยโครงงานดังกล<าวต(องสามารถทำงานได(ในขั้นต(น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรม และการจัด

สอบการนำเสนอท่ีมีอาจารย7สอบไม<ต่ำกว<า 3 คน  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีความรู (พื ้นฐานในศาสตร7ที ่เกี ่ยวข(องท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัต ิอยู <ในเกณฑ7ดี 

สามารถประยุกต7ได(อย<างเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต<อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต(องวางพื้นฐานของศาสตร7และ

สร(างความเชื่อมโยงระหว<างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ 

แบบฝNกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให(นักศึกษาเข(าใจการ

ประยุกต7องค7ความรู(กับปOญหาจริง  

(2) มีความรู(ทันสมัย ใฝiรู ( และมีความสามารถ

พัฒนาความรู( เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปjดสอนต(องต<อยอดความรู(พ้ืนฐานในภาคบังคับ 

และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร7 มีโจทย7ปOญหาที่ท(าทายให(

นักศีกษาค(นคว(าหาความรู(ในการพัฒนาศักยภาพ 

(3) คิดเปSน ทำเปSน และเลือกวิธีการแก(ปOญหาได(

อย<างเปSนระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต(องมีโจทย7ปOญหา แบบฝNกหัด หรือโครงงาน ให(

นักศึกษาได(ฝNกคิด ฝNกปฏิบัติ ฝNกแก(ปOญหา แทนการท<องจำ 

(4) มีความสามารถทำงานร<วมกับผู(อื่น มีทักษะ

การบริหารจัดการและทำงานเปSนหมู<คณะ 

โจทย7ปOญหาและโครงงานของรายวิชาต<าง ๆ ควรจัดแบบ

คณะทำงาน แทนที ่จะเปSนแบบงานเดี ่ยว เพื ่อส<งเสริมให(

นักศึกษาได(ฝNกฝนการทำงานเปSนหมู<คณะ  

(5) รู(จักแสวงหาความรู(ด(วยตนเองและสามารถ

ติดต<อส่ือสารกับผู(อ่ืนได(เปSนอย<างดี 

มอบหมายงานให(นักศึกษาได(สืบค(นข(อมูล รวบรวมความรู(ท่ี

นอกเหนือจากที่ได(นำเสนอในช้ันเรียน และเผยแพร<ความรู(ที่ได(

ระหว<างนักศึกษาด(วยกัน หรือให(กับผู(สนใจภายนอก 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูGในแตKละดGาน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1  ดGานคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1  ผลการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 

2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม  

 1) กำหนดให(เปSนวัฒนธรรมในองค7กร ปลูกฝOงความมีคุณธรรม จริยธรรมเช<นการเข(าชั้นเรียน

ตรงเวลา การแต<งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่ให(ผู (เร ียนตระหนักและเห็นคุณค<าของการเรียนรู( 

กระตือรือร(นในการเรียนรู(รวมท้ังลักษณะอันพึงประสงค7ของคนดีการยกย<องผู(ทำความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน(นการปฏิบัติให(ผู(เรียนเกิดความเข(าใจอย<างลึกซึ้งถึง

คุณธรรมท่ีต(องการปลูกฝOง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน(นให(ผู(เรียนเข(าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต(องการปลูกฝOงบ<ม

เพาะให(ปรากฏในตัวผู(เรียนอย<างเปSนรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน(นให(ผู(เรียนเรียนรู(จากสถานการณ7จริงและกรณีตัวอย<าง 

เช<น พฤติกรรมด(านคุณธรรมเช<นความซ่ือสัตย7 ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน(นให(ผู(เรียนเข(าใจถึงคุณค<าของศิลปะและดนตรี  

รวมท้ังคุณค<าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGคุณคKาดGานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู(เรียน เช<น การการเข(าชั้นเรียนตรงเวลา การแต<งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข(าร<วมกิจกรรมในช้ันเรียน การส<งงานท่ีได(รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากการทดสอบย<อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเปSนไปอย<างสุจริต 

3) ประเมินจากการเข(าร<วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีแสดงถึงความมีวินัย ความเปSนผู(นำ 

และผู(ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 2.2  ดGานความรูG 

2.2.1  ผลการเรียนรูGดGานความรูG 

1) สามารถอธิบายถึงความรู(ความเข(าใจในศาสตร7ท่ีเรียนได( 

2) สามารถบูรณาการความรู(พื้นฐานในรายวิชาต<างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได( หรือ

นำไปใช(เพ่ือการดำรงชีวิตได( 

2.2.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานความรูG 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน(นผู (เรียนเปSนสำคัญ  เน(นการเรียนการสอนที่เปSน (Active 

Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู (และประสบการณ7ของผู (เรียนด(านสังคมโลก

ผสมผสานกับความรู(และประสบการณ7ใหม<ในรายวิชาท่ีสอน  

3) จัดให(มีการเรียนรู(จากห(องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ7จริงที่เกี่ยวข(องกับธรรมชาติ

และส่ิงแวดล(อม 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ7ตรง เพื่อให(มีการ

เรียนรู(ท้ังองค7ความรู( ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู<การประยุกต7ในชีวิตประจำวัน 
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5) เร ียนรู (จากแหล<งเร ียนรู (ท ี ่หลากหลายทั ้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงความ

เปล่ียนแปลงทางด(านวิทยาการและเทคโนโลยี สู<การประยุกต7ในชีวิตประจำวันอย<างมีความสุข 

6) จัดให(มีกิจกรรมการเรียนรู(โดยการนำเสนองานในรูปแบบการทำรายงาน การนำเสนองาน

ท้ังแบบกลุ<มและหรือเปSนรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานความรูG 

 1) ให(มีการประเมินตนเองก<อนเรียนและภายหลังการเรียน 

 2) ประเมินโดยการทดสอบย<อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 

 3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาท้ังในและนอกห(องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการทำแบบฝNกหัดในช้ันเรียนการทำรายงาน หรือการนำเสนอ 

งาน ท้ังเปSนกลุ<มหรือรายบุคคล  

2.3  ดGานทักษะทางป[ญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห7อย<างเปSนระบบและมีเหตุผล 

    2) แสดงออกถึงความใฝiรู( สามารถติดตามความก(าวหน(าทางวิชาการอย<างต<อเนื่องในรายวิชา

ท่ีเรียนได( 

3) สามารถวิเคราะห7สถานการณ7และใช(ความรู(ความเข(าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต<างๆ ในการคิดแก(ปOญหาในสถานการณ7ท่ีไม<เคยคาดคิดมาก<อนได(อย<างเหมาะสม 

2.3.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด(วยกระบวนการคิดเพื่อส<งเสริมให(ผู(เรียนคิดวิเคราะห7ด(วย

เหตุผลเช<นการอภิปรายกลุ<ม จัดสถานการณ7จำลอง 

2) การถาม ตอบปOญหาแสดงความเห็นในช้ันเรียน 

3) จัดการเรียนรู(จากประสบการณ7 ตรง เช<นการฝNกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ7จากผู( 

มีประสบการณ7 แล(วนำมาสรุปเปSนสาระความรู( และนำไปใช(ในชีวิตประจำวัน 

      4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ

ปOญหาท่ีเกิด กับชีวิตประจำวัน โดยใช(กระบวนการวิเคราะห7เพ่ือการแก(ปOญหา 

2.3.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา 

 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู( 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห7ปOญหาและความเหมาะสมในการแก(ปOญหา 

 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปOญญาของผู(เรียน ตั้งแต<การตั้งคำถาม การสืบค(น การคิด

วิเคราะห7 สังเคราะห7 

4) ประเมินจากการจัดทำโครงการเพื่อประยุกต7องค7ความรู(ในรายวิชาทักษะที่นำมาใช(ใน

สถานการณ7จริง 

2.4  ทักษะดGานความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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2.4.1  ผลการเรียนรูGดGานความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส<ใจท้ังต<อตนเองและผู(อ่ืน 

   2) สามารถทำงานเปSนกลุ<ม มีความรับผิดชอบต<อตนเองและสังคม 

   3) แสดงออกถึงภาวะผู(นำและผู(ตามท่ีเหมาะสม 

2.4.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู(ผ<านประสบการณ7ตรงจากการทำงานเปSนกลุ<มและงานที่ต(องมี

ปฏิสัมพันธ7ระหว<างบุคคล เพ่ือฝNกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต<างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณ7การเรียนรู(ในภาคปฏิบัติ 

3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทำงานเปSนทีม มีมนุษยสัมพันธ7 การเข(าใจวัฒนธรรม

ในองค7กร ในรายวิชาต<างๆ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนรู(ที่ให(โอกาสให(ผู(เรียนได(มีปฏิสัมพันธ7ช<วยการเรียนรู( เช<น ความสำคัญ

และความรับผิดชอบต<อธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู(ท่ีให(โอกาสให(ผู(เรียนได(มีโอกาสแสดงออกในการเปSนผู(นำ 

และผู(ตามท่ีดี เช<น การทำงานเปSนกลุ<ม 

 2.4.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทำกิจกรรมกลุ<มของผู(เรียน 

2) การนำเสนอผลงานเปSนกลุ<ม 

3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมาย 

4) การประเมิน โดยเพ่ือนในช้ันเรียน 

2.5  ดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช(ภาษาเพ่ือการส่ือสารได(อย<างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถวิเคราะห7ข(อมูลเชิงตัวเลขหรือใช(เทคนิคทางคณิตศาสตร7และสถิติในการดำรงชีวิต 

3) สามารถรู(เท<าทันและเลือกใช(เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและนำเสนอข(อมูลได( 

2.5.2  กลยุทธ'การสอนที่ใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน(นการฝNกทักษะการส่ือสารท้ังการพูด การอ<าน การเขียน 

และการนำเสนอในช้ันเรียนเปSนภาษาต<างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน(นการฝNกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ<าน การเขียน และการ

นำเสนอในช้ันเรียนเปSนภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู(ให(ผู(เรียนได(สืบค(นข(อมูลด(วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ

เหมาะสมและได(ข(อมูลท่ีทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค7ท่ีต(องการ 
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4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ7ตรงให(ผู(เรียนได(ใช(คณิตศาสตร7เชิง

ตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห7ข(อมูลด(วยคอมพิวเตอร7 พร(อมกับนำเสนอด(วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 2.5.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชG

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให(ผู (เรียนได(สะท(อนความรู ( ความคิด ความเข(าใจ ทักษะการสื ่อสารด(าน

ภาษาไทย/ภาษาต<างประเทศ ผ<านส่ือเทคโนโลยีแบบต<างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช(เทคโนโลยีระหว<างกิจกรรมการเรียนรู (ในชั ้นเรียน และการร<วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนำเสนอ ผลงาน โดยใช(เทคโนโลยี 

4) ประเมินจากการทดสอบย<อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 

   

หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูGดGาน คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) เคารพสิทธิและยอมรับฟOงความคิดเห็นของผู(อ่ืน 

 (2) มีวินัย ตรงต<อเวลา ซ่ือสัตย7สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข(อบังคับขององค7กรและสังคม 

 (3) มีภาวะความเปSนผู(นำและผู(ตาม สามารถทำงานเปSนทีมและแก(ไขข(อขัดแย(งท่ีเกิดข้ึนได( 

 (4) อนุรักษ7ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล(อม และรักษาผลประโยชน7ของส<วนรวมด(วยจิตสาธารณะ 

 (5) มีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน7ให(ทันต<อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร7

และเทคโนโลยี 

 (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.1.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชGพัฒนาการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ผู(สอนประพฤติตนเปSนแบบอย<างท่ีดี 

 (2) ให(นักศึกษาเข(าร<วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

 (3) เน(นเรื่องการแต<งกาย มีวินัย ตรงต<อเวลา ทำงานที่ได(รับมอบหมายด(วยตนเอง ส<งงานภายใน

เวลาท่ีกำหนด และปฏิบัติตนเหมาะสม ถูกต(อง ตามระเบียบข(อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 (4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย7ต<อตนเองและสังคม 

 (5) ส<งเสริมให(นักศึกษาเกิดจิตสำนึกความซื่อสัตย7 โดยต(องไม<กระทำการทุจริตในการสอบหรือ

ลอกการบ(านของผู(อ่ืน 
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 2.1.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) อาจารย7ผู (รับผิดชอบหลักสูตรประเมินการประพฤติตนเปSนแบบอย<างและการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมจากแบบสอบถามและสัมภาษณ7 

 (2) พิจารณาจากผลการเข(าร<วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 (3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข(อบังคับต<างๆ อย<างต<อเน่ือง 

 (4) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบและการลอกการบ(านผู(อ่ืน 

 (5) ประเมินจากการตรงต<อเวลาของนักศึกษาในการเข(าชั ้นเรียน การส<งงานตามกำหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

 2.2 ความรูG  

 2.2.1 ผลการเรียนรูGดGานความรูG 

 (1) มีความรู( ความเข(าใจ และสามารถอธิบายได(ถึงหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาด(าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (2) สามารถพัฒนาทักษะการใช(งาน หรือการฝNกปฏิบัติกับเคร่ืองคอมพิวเตอร7 

 (3) สามารถวิเคราะห7ความต(องการ และแก(ไขปOญหาโดยการประยุกต7ใช(ความรู( และทักษะด(าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (4) สามารถออกแบบ และสร(างสรรค7นวัตกรรมด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (5) สามารถศึกษา ค(นคว(า ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก(าวหน(าด(านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนำไปพัฒนาต<อยอดองค7ความรู(ได(ด(วยตนเอง 

 (6) สามารถนำความรู(ที่ได(รับไปจัดทำโครงงานรายวิชา ที่สอดคล(องกับระบบการทำงานของ

หน<วยงานต<างๆ ในภาคธุรกิจและตรงตามมาตรฐานสากล 

 (7) สามารถบูรณาการความรู(ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร<วมกับศาสตร7อื ่นๆ ท่ี

เก่ียวข(อง 

 2.2.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชGพัฒนาการเรียนรูGดGานความรูG 

 (1) ใช(การเรียนการสอนที่เน(นผู(เรียนเปSนสำคัญ โดยเน(นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติกับเครื่อง

คอมพิวเตอร7 

 (2) เน(นการเรียนรู(และการแก(ปOญหาด(วยโครงงานรายวิชา ที่สอดคล(องกับระบบการทำงานของ

หน<วยงานต<างๆ ในภาคธุรกิจ โดยอาศัยความก(าวหน(าของเทคโนโลยีในปOจจุบ ันท่ี

เปล่ียนแปลงไป 
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 (3) เน(นการศึกษาค(นคว(าด(วยตนเองจากส่ือการเรียนรู(ต<างๆ 

 (4) จัดให(มีการเรียนรู(จากสถานการณ7จริง โดยการศึกษาดูงานหรือสหกิจศึกษา 

 2.2.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานความรูG  

 (1) การทดสอบย<อย หรือการทดสอบปฏิบัติ 

 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

 (3) ประเมินจากรายงาน หรือโครงงานรายวิชาท่ีนักศึกษาจัดทำ 

 (4) ประเมินจากการนำเสนอรายงาน และการซักถามของนักศึกษาในช้ันเรียน 

 (5) สังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข(าใจในเนื้อหาของนักศึกษาจากการถาม-ตอบของ

นักศึกษาในช้ันเรียน 

 (6) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานและการฝNกประสบการณ7 

 2.3 ทักษะทางป[ญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา 

 (1) สามารถวิเคราะห7ปOญหา สถานการณ7อย<างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปOญหาได(อย<าง

ถูกต(องเหมาะสม 

 (2) สืบค(นข(อมูล ความรู( โดยใช(เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินคุณภาพสารสนเทศที่ได(อย<าง

มีประสิทธิภาพ 

 (3) สามารถประยุกต7ใช(ความรู(และทักษะท่ีมี ไปใช(ในการแก(ไขปOญหาได(อย<างเปSนระบบ 

 2.3.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชGพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา 

 (1) มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาท่ีส<งเสริมการคิด วิเคราะห7 สังเคราะห7และแก(ไขปOญหา 

 (2) การศึกษาค(นคว(าการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน 

 (3) ให(นักศึกษาปฏิบัติงานจากสถานการณ7จริง 

 2.3.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา 

 (1) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและงานท่ีมอบหมาย 

 (2) ประเมินผลจากรายงาน การนำเสนอผลงานและการปฏิบัติงานในสถานการณ7จริง 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถส่ือสารได(อย<างมีประสิทธิภาพ และใช(ภาษาได(ถูกต(องเหมาะกับเวลาและสถานท่ี 
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 (2) ให(ความร<วมมือที่ดีและช<วยเหลือในการแก(ปOญหาสถานการณ7ต<างๆ ทั้งในบทบาทของผู(นำ

และผู(ตาม 

 (3) สามารถใช(ความรู(ด(านเทคโนโลยีสารสนเทศในการช<วยเหลือกิจกรรมทางสังคม 

 (4) มีความรับผิดชอบต<องานท่ีได(รับมอบหมาย 

 (5) มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู(นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม<ๆ อย<างต<อเน่ือง 

 2.4.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 (1) จัดกิจกรรมแบบบุคคลและแบบกลุ<ม เพ่ือส<งเสริมให(มีมนุษยสัมพันธ7ร<วมกัน 

 (2) กำหนดการทำงานกลุ<มโดยให(หมุนเวียนการเปSนผู(นำ การเปSนสมาชิกกลุ<มและผลัดกันเปSน

ผู(รายงาน 

 (3) ปลูกฝOงนักศึกษาให(เข(าร<วมกิจกรรมของคณะ หรือมหาวิทยาลัยเพื่อส<งเสริมการอยู<ร<วมกันใน

สังคม 

 (4) ใช(วิธีการสอนแบบเปjดโอกาศให(นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟOงความ

คิดเห็นของผู(อ่ืน 

2.4.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานบุคคลและรายงานกลุ<ม 

 (2) สังเกตพฤติกรรมการเข(าร<วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 (3) ประเมินพฤติกรรมภาวะการเปSนผู(นำและผู(ตามท่ีดี 

 (4) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 

 2.5 ดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช(เคร่ืองมือท่ีจำเปSนในปOจจุบันต<อการทำงานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร7 

 (2) สามารถใช(เทคนิคทางคณิตศาสตร7หรือสถิติที่เกี่ยวข(องมาวิเคราะห7 รวมทั้งการเสนอแนวทาง

ในการแก(ไขปOญหาได(อย<างสร(างสรรค7 

 (3) สามารถใช(ภาษาพูดและภาษาเขียน และเลือกรูปแบบการส่ือสารและนำเสนอได(อย<างมี

ประสิทธิภาพ 

 (4) สามารถใช(เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู( ติดตามข(อมูลข<าวสาร ความก(าวหน(าทาง

เทคโนโลยี สืบค(นข(อมูลอย<างเปSนระบบ และถ<ายทอดสารสนเทศได(อย<างมีประสิทธิภาพ 
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 2.5.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชGพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชG

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ส<งเสริมให(มีการตัดสินใจบนข(อมูลเชิงตัวเลข 

 (2) มอบหมายงานค(นคว(าองค7ความรู(จากแหล<งข(อมูลต<างๆ และให(นักศึกษานำเสนอหน(าช้ัน 

 (3) การใช(ศักยภาพทางคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได(รับ

มอบหมาย 

 (4) ส<งเสริมการค(นคว(า เรียบเรียงข(อมูลและนำเสนอให(ผู(อื่นเข(าใจได(ถูกต(อง และให(ความสำคัญ

ในการอ(างอิงแหล<งท่ีมาของข(อมูล 

 2.5.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชG

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด(านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปSนระยะ 

 (2) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูGจากหลักสูตรรายวิชา  (Curriculum 

Mapping)  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

                = ความรับผิดชอบหลัก 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู5 ทักษะทางป<ญญา ทักษะความสัมพันธ@ 

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห@ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ?มวิชามนุษยศาสตรTและสังคมศาสตรT 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน �  � �  � �  � �   � 

101-102 ความเปCนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก �  � � �  �  �     

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเปCนผูQนำ �  � � �   � � �    

101-104 การบริหารการเงินอยTางชาญฉลาด �  � �   � �    �  

101-105 เปXดโลกชุมชนและการเรียนรูQผTานกิจกรรม � � � �   � � � �    

101-106 การเมืองและกฎหมายใกลQตัว �  � �   �  �     

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต �  �    � �      

101-108 หลักตรรกศาสตร*และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู;ตลอดชีวิต �  �  � �  �     � 

101-109 มนุษยสัมพันธ_และการพัฒนาบุคลิกภาพ �  � �   � � � � �   

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน �  � � �   �     � 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหมT �  �  �    �    � 

101-112 อารยธรรมศึกษา �  �  �    �    � 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู5 ทักษะทางป<ญญา ทักษะความสัมพันธ@ 

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห@ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-113 ทักษะการศึกษา �  � � �    �    � 

101-114 จิตวิทยาทั่วไป �  �  �   �     � 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องตQน �  �    � �     � 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร_ �  �  �   �    �  

               
 
2. กลุ'มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร �  � � �    �  �   

101-202 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ �  � � �    �  �   

101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น  � � �   �   �  �   

101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน � �  � �  �  �  �   

101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ  � �  � �  �  �  �   

101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ � �  � �  �  �  �   

101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขQอสอบมาตรฐาน � �  � �  �  �  �   

101-208 การเขียนโคQดคอมพิวเตอร_สำหรับทุกคน  �  � �   �    �  

101-209 ภาษาจีน 1  �  � � �    �  �   

101-210 ภาษาจีน 2 
�  � � �    �  �   

101-211 ภาษาญี่ปุdน 1 �  � � �    �  �   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู5 ทักษะทางป<ญญา ทักษะความสัมพันธ@ 

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห@ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-212 ภาษาญี่ปุdน 2 �  � � �    �  �   

101-213 ภาษาเกาหลี 1 
�  � � �    �  �   

101-214 ภาษาเกาหลี 2 �  � � �    �  �   
 
3. กลุ'มวิชาวิทยาศาสตร;และคณิตศาสตร; 
 

101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21 �   �   �  �   � � 

101-302 วิทยาการขQอมูลและจินตภาพ �   � �    �   �  

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน �  �    � �    �  

101-304 

 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสรQางนวัตกรรม 

และธุรกิจใหมT   

� 
 

� � 
 
 

� � � 
 

� 
   

� 

101-305 อินเทอร_เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน �  �  �    �    � 

101-306 หQองทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน �  � � �  �  �     

101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ �  � �  �      � � 

101-308 คอมพิวเตอร_สำหรับการศึกษาและการทำงาน �  � �  �      � � 

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดลQอม �  � �   � �      

101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  �  � �   � �      

101-311 เคมีในชีวิตประจำวัน  �  � �   � �      

101-312 คณิตศาสตร_ในชีวิตประจำวัน �  � � �  �     �  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู5 ทักษะทางป<ญญา ทักษะความสัมพันธ@ 

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห@ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห_ขQอมูล �  � � �  �     �  

101-314 คณิตศาสตร_ในอารยธรรม �  � � �  �     �  

101-315 สถิติความนTาจะเปCน �  � � �  �     �  
 
4. กลุ'มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร; 
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย �  � �   � �     � 

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแหTงชีวิต �  � �  �  �     � 

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย_ในสยาม �  � � �   �   �   

101-404 การตามหาและออกแบบความฝiน �  �  � �       � 

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำรงชึวิต �  � �  �  �      

101-406 การถTายภาพเชิงสรQางสรรค_ �  �  �  � �    �  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก  o   ความรับผิดชอบรอง                             
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู5 3. ทักษะทางป<ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
125-102 คณิตศาสตร_พื้นฐาน  �    o �         �    �   �   

126-316  สถิติและความนTาจะเปCน  �    o �         �    �   �   

190-101 ระบบเครือขTายคอมพิวเตอร_  �     � o       �      � �   o 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร_ 
 �    o  o    �  �      �  �   o 

190-203 พฤติกรรมองค_การเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  o   � �         �  o � o    �  

190-204 การจัดการกระบวนการทาง

ธุรกิจ 
 �    o     �     � �   o    �  

190-205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     � o     �     � �   o    �  

190-206 ระบบปฏิบัติการและ

สถาปiตยกรรม 
 �    o � o       �     � o � � o o 

190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร_  o �   o o o     � �  o o �    �  o  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู5 3. ทักษะทางป<ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
190-302 กฎหมายและจริยธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
�   �  � �       �  o   �     �  

190-303 การสื่อสารทางวิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
�  o    �      o   �  �      �  

192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร_     � o  o    �    �     �    � 

192-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร_ขั้นสูง     � o    �   o   �     �    � 

192-202 การจัดการฐานขQอมูล  �      o    o �   �    � o �    

192-203 การออกแบบสื่อประสม   o �     o �     �    �   �    

192-204 การสื่อสารขQอมูลและเครือขTาย  �      � o      �     �  �   o 

192-205 การวิเคราะห_และออกแบบ

ระบบงานสารสนเทศ 
o  �    o  �       �  �       � 

192-206 การโปรแกรมสำหรับ

อินเทอร_เน็ต 
    � o o     o �   �     � �    

192-207 โครงสรQางขQอมูลและอัลกอริทึม     � o � o      �  o    �   �   

192-301 การโตQตอบระหวTางมนุษย_กับ

คอมพิวเตอร_ 
�     o   �   o  �       �    � 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู5 3. ทักษะทางป<ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
192-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส_  o    �  o    �    �    �  �   o 

190-400  เตรียมสหกิจศึกษา  �           �   � �   o    �  

190-401 สหกิจศึกษา  �           �   � o   �    �  

192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
o    �     �  o  � o   o  �    o � 

192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
o    �     �  o  � o   o  �    o � 

192-421 การบริหารเครือขTาย 

  
 �     � o        �    �  �   o 

192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของ

ระบบเครือขTาย 
 �     � o        �    �  �   o 

192-425 การศึกษาเฉพาะเรื่องดQานการ

บริหารระบบเครือขTาย 
 �     � o        �    �  �   o 

192-426  การวางแผนการใหQบริการ

สารสนเทศ 
 �     � o        �    �  �   o 

192-427 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง  �     � o        �    �  �   o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู5 3. ทักษะทางป<ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
192-428 ความมั่นคงและความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ 
 �     � o        �   �   �   o 

192-429 การศึกษาเฉพาะเรื่องดQานการ

บริหารระบบเครือขTาย 2 
 �     � o        �    �  �   o 

192-431 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  �     � o      �  o    � o �   o 

192-432 การจัดการคลังขQอมูล   �     � o      �  o    � o �   o 

192-433 วิศวกรรมซอฟต_แวร_  �    o �      o   �    �     � 

192-434 การออกแบบและพัฒนา

ซอฟต_แวร_เชิงวัตถ ุ
o  �      �    o   �    �     � 

192-435 การศึกษาเฉพาะเรื่องดQานการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 �    o �    o     �    �     � 

192-436 การศึกษาเฉพาะเรื่องดQานการ

พัฒนาซอฟต_แวร_ 
 �    o �    o     �    �     � 

192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต_

สำหรับอุปกรณ_เคลื่อนที ่
    � o  o  �      �    �  �    

192-438 การออกแบบเว็บไซต_      � � o        �    � o �   o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู5 3. ทักษะทางป<ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปXดเผย

รหัส 
    � o  o  �      �    �  �    

192-441 การออกแบบ และติดตั้งระบบ

เครือขTายคอมพิวเตอร_ 
 �     � o        �    �  �   o 

192-442 ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง

แมTขTาย 
 �     � o        �    �  �   o 

192-443 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุTม

เมฆเบื้องตQน 
 �     � o        �    �  �   o 

192-451 การทดสอบและประกันคุณภาพ

ซอฟต_แวร_ 
    � o � o        �    �  �    

192-452 การโปรแกรมสำหรับ

อินเทอร_เน็ตขั้นสูง 
    � o � o        �    �  �    

192-453 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต_

สำหรับอุปกรณ_เคลื่อนที่ขั้นสูง 
    � o  o  �      �    �  �    

192-454 การออกแบบและพัฒนา

ฐานขQอมูลขั้นสูง 
 �     � o    o o  

 
�    � o �    

192-455 การตลาดดิจิทัล  o    �  o    �    �    �  �   o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู5 3. ทักษะทางป<ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ@

ระหวAางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห@เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช5เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

192-461  พื้นฐานวิทยาการขQอมูล  �    o � o      �      �  �   o 

192-462  การจินตทัศน_ขQอมูล  �    o � o      �      �  �   o 

192-463  การเรียนรูQของเครื่อง  �    o � o      �  o    �  �   o 

192-464 การทำเหมืองขQอมูล  �    o � o      �      �  �   o 

192-465 การวิเคราะห_ขQอมูลขนาดใหญT  �    o � o      �  o     � �   o 

192-466  ธุรกิจอัจฉริยะ  �    o � o      �      �  �   o 

192-467 อินเทอร_เน็ตของสรรพสิ่ง  �    o  o  �    �       � �   o 

192-468 การจําลองขQอมูลและสรQางตัว

แบบ 
 �    o � o      �  o     � �   o 

192-469 การศึกษาเฉพาะเรื่องดQาน

วิทยาการขQอมูล 1 
 �    o �    o     �    �     � 

192-470 การศึกษาเฉพาะเรื่องดQาน

วิทยาการขQอมูล 2 
 �    o �    o     �    �     � 

สรุปรวมหลักสูตร � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ1ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ3 ในการให7ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป4นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว@าดAวยการศึกษาไม@สูงกว@า

ระดับปริญญาตรีพศ. 2549 

1.1  นักศึกษามีสิทธิ์เขAาสอบในรายวิชาใด จะตAองมีเวลาเรียนไม@นAอยกว@า รAอยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการ

สอนในวิชาน้ัน 

1.2   นักศึกษามีสิทธิ ์เขAาสอบตAองเป4นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและเขAาสอบไดAเฉพาะรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียนไวAเท@าน้ัน 

1.3  นักศึกษาท่ีขาดสอบในรายวิชาใด ใหAถือว@าสอบตกในรายวิชาน้ัน 

1.4 การนับจำนวนหน@วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อใหAครบหลักสูตร ใหAนับเฉพาะจำนวนหน@วยกิตท่ี

กำหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบไดAเท@านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด

มากกว@าหนึ่งครั้ง ใหAนับเฉพาะจำนวนหน@วยกิตครั้งสุดทAายที่ประเมินว@าสอบผ@าน ไปคิดเป4นคะแนน

เฉล่ียนสะสมเพียงคร้ังเดียว 

1.5 การศึกษาแต@ละรายวิชา จะประเมินดAวยสัญลักษณ̂ต@างๆ ท่ีมีแตAมประจำดังน้ี 

 1.5.1 สัญลักษณ̂ท่ีมีแตAมประจำ  

 

 สัญลักษณ3 ความหมาย แต7มประจำ 

 A ดีเย่ียม 4.00 

 B+ ดีมาก 3.50 

 B ดี 3.00 

 C+ ค@อนขAางดี 2.50 

 C พอใชA 2.00 

 D+ อ@อน 1.50 

 D ผ@าน 1.00 

 F ตก 0.00 
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1.5.2   สัญลักษณ̂ท่ีไม@มีแตAมประจำ 

 สัญลักษณ3       ความหมาย 

 AU การร@วมฟhงการบรรยาย (Audit) 

 I รอการประเมินผล (Incomplete) 

 S ผลการประเมินเป4นท่ีพอใจ (Satisfactory) 

 U ผลการประเมินไม@เป4นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 

  W ถอนการศึกษา (Withdraw) 

 P การศึกษายังไม@ส้ินสุด (In Progress) 

 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAขณะนักศึกษายังไม@สำเร็จการศึกษา 

 1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ใหAนักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา และมี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอนใหAเป4นไปตามแผนการสอน (มคอ.3) 

 2) ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูAของนักศึกษาเป4นส@วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาพิจารณา

ขAอสอบและค@าระดับคะแนน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAของนักศึกษา เนAนศึกษาสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต และนำผลการศึกษาที่ไดAมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรอย@างต@อเนื่อง 

รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ทั้งน้ี 

การศึกษาจะดำเนินการต@อไปน้ี 

 (1) ศึกษาการไดAงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต@ละรุ@นที่จบการศึกษา ดAานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ การประกอบอาชีพ และอัตราเงินเดือน  

 (2) ศึกษาความพึงพอใจของการผูAใชAบัณฑิต โดยการส@งแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความรูA

ความสามารถ และทักษะของบัณฑิต 

 (3) ศึกษาความเห็นจากผูAทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย̂พิเศษ เก่ียวกับ

ความพรAอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวขAองกับกระบวนการเรียนรูA และการพัฒนา

องค̂ความรูAของนักศึกษา 
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 (4) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป4นรูปธรรม อาทิ (ก) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาเอง (ข) 

จำนวนสิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื ่อสังคมและ

ประเทศชาติ (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค̂กรท่ีทำประโยชน̂ต@อสังคม เป4นตAน 

 

3. เกณฑ3การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

เกณฑ^การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหAเป4นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว@าดAวยการศึกษา

ไม@สูงกว@าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย1 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย3ใหมU 

 1.1 ศูนย3พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสยามจัดให7มีการปฐมนิเทศอาจารย3ใหมU ในเดือน

กรกฎาคมถึงกันยายน ทุกวันเสาร̂-อาทิตย̂ ต้ังแต@ 8.00-16.00 น. รวมระยะเวลา 8 สัปดาห̂  

 โปรแกรมการปฐมนิเทศประกอบดAวย 

 1.1.1 นโยบายมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

 1.1.2 การเป4นอาจารย̂ในมหาวิทยาลัยเอกชน สิทธิประโยชน̂ของอาจารย̂ และกฎระเบียบต@างๆ 

 1.1.3 บทบาทหนAาท่ีของอาจารย̂ต@อพันธกิจท้ัง 4 ดAาน 

 1.1.4 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต@างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 1.1.5 กลยุทธ̂และวิธีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

 1.1.6 การทำเคAาโครงรายวิชา แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน 

 1.1.7 การใหAคำแนะนำและการเป4นอาจารย̂ท่ีปรึกษา 

 1.1.8 การทำวิจัยในช้ันเรียน 

 1.1.9 คุณธรรม และจริยธรรมของครู 

 1.2 คณะมอบหมายอาจารย3อาวุโสเปZนอาจารย3พ่ีเล้ียง โดยมีหนAาท่ี 

 1.2.1 ใหAคำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อส@งเสริมใหAเรียนรูAและปรับตนเองเขAาสู@การเป4นอาจารย^ใน

คณะ 

 1.2.2 แนะนำแนวทางการพัฒนาผูAเรียนดAวยเทคนิคการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม 

 1.2.3 ใหAคำแนะนำและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตAองสอนคู@กับอาจารย̂

อาวุโส 

 1.2.4 ประเมินและติดตามความกAาวหนAาในการปฏิบัติงานของอาจารย̂ใหม@ 

 1.3 อาจารย3ทุกคนได7รับการพัฒนาอยUางทั่วถึง ในดAานจัดการเรียนการสอน และความรูAที ่ทันสมัย 

ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส@งเสริมใหAเขAาร@วมประชุม สัมมนา และอบรม

ในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังน้ี 

 1.3.1 สนับสนุนใหAเขAาร@วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป4นโครงการที่จัดโดย

ศูนย^พัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาวิชาการของคณะต@างๆ และโครงการพัฒนาวิชาการของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 1.3.2 สนับสนุนใหAเขAาร@วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เช@น การประชุม

วิชาการท่ีจัดโดยองค̂กรวิชาชีพ จัดโดยมหาวิทยาลัยต@างๆ ในประเทศไทย 

 1.3.3 อาจารย̂ทุกคนในคณะฯ ตAองเขAาร@วมการอบรมอย@างนAอยปéการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 1.3.4 ศึกษาดูงานอบรมในต@างประเทศ คณะฯ จัดโครงการดูงานต@างประเทศแก@อาจารย^ปé

การศึกษาละ 1 คร้ัง ในภาคการศึกษาท่ี 1 

2. การพัฒนาความรู7และทักษะให7แกUคณาจารย3และบุคลากร 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดAานการสอนและการประเมินผลอย@างมีส@วนร@วมระหว@างผูAสอน 

ผูAบริหาร และผูAเรียน โดยอาจารย^ทุกคนตAองประเมินผลดAานการสอนของตนใน Portfolio รายวิชา นักศึกษา

ตAองประเมินการสอนของอาจารย̂ผ@านทางอินเทอร̂เน็ตก@อนรับทราบเกรดของแต@ละรายวิชา 

 2.1.2 ส@งเสริมใหAอาจารย^เขAาร@วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน / ประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนประจำปéตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ท่ีจัดโดยศูนย̂พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสยาม 

 2.1.3 กำหนดใหAมีการวิจัยในชั้นเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยามที่ทุกรายวิชาตAองส@ง

ผลการวิจัยในช้ันเรียนเม่ือส้ินสุดการสอนภายใน 1 เดือน 

 2.1.4 พัฒนาทักษะการใชAเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยส@งเสริมใหAทุกรายวิชาทำ 

e-Learning 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด7านอ่ืน ๆ 

 2.2.1 ส@งเสริมใหAอาจารย̂สอบประกาศนียบัตร Microsoft Certificate 

 2.2.2 พัฒนาและส@งเสริมใหAอาจารย̂เขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน 

 2.2.3 พัฒนาการเขAาสู@ตำแหน@งทางวิชาการ 

 2.2.4 พัฒนาคุณวุฒิใหAสูงข้ึน 
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 2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกUบุคลากรสายสนับสนุน 

 2.3.1 คณะฯ จัดประเมินผลการทำงานในคณะเมื่อสิ้นสุดปéการศึกษาทุกปé และใหAบุคลากรสาย

สนับสนุนเขAาร@วมการประชุมดAวย 

 2.3.2 คณะฯ เสริมทักษะการทำงานที่ทันสมัยใหAแก@บุคลากรทุกคน โดยจัดใหAบุคลากรสาย

สนับสนุนเขAาร@วมการประชุมทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก 
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หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ^มาตรฐานหลักสูตร ที่กำหนด

โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาอุดมศึกษาแห@งชาติ คือคุณสมบัติของอาจารย^ประจำหลักสูตรทุกคน มี

คุณวุฒิ หรือดำรงตำแหน@งทางวิชาการเป4นไปตามเกณฑ^มาตรฐานหลักสูตร และมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบระยะเวลาที่กำหนด หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย^ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ̂มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1.1 อาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตร 

1.1.1 มีอาจารย^ผูAรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนAาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ การเรียน

การสอน ต้ังแต@การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

1.1.2 มีอาจารย^ผูAรับผิดชอบหลักสูตรไม@นAอยกว@า 5 คน ตAองอยู@ประจำหลักสูตรนั้นตลอดเวลาที่จัด

การศึกษา โดยจะเป4นอาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตรเกินกว@า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม@ไดA 

1.1.3 อาจารย^ผู AรับผิดชอบหลักสูตรตAองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ^กับสาขาวิชาที่เปíดสอน ขั้นต่ำ

ปริญญาโทหรือเทียบเท@าที่มีตำแหน@งทางวิชาการไม@ต่ำกว@าผูAช@วยศาสตราจารย^ และมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไดAรับการเผยแพร@ ตามหลักเกณฑ̂ท่ีกาหนดในการพิจารณาแต@งต้ังใหAบุคคลดำรงตำแหน@งทางวิชาการอย@างนAอย 

1 รายการในรอบ 5 ปéยAอนหลัง 

1.2 อาจารย̂ประจำหลักสูตร 

กำหนดใหAอาจารย^ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ^กับสาขาวิชาที่เปíดสอนขั้นต่ำปริญญาโท หรือ 

เทียบเท@าที่มีตำแหน@งทางวิชาการไม@ต่ำกว@าผูAช@วยศาสตราจารย^ และมีผลงานทางวิชาการที่ไดAรับการเผยแพร@

ตามหลักเกณฑ^ที่กาหนด ในการพิจารณาแต@งตั้งใหAบุคคลดำรงตาแหน@งทางวิชาการอย@างนAอย 1 รายการใน

รอบ 5 ปéยAอนหลัง 

2. บัณฑิต 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ ของหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ จัดใหAมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหAผูAเรียนมีความรูAใน

วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2552 คือ

เป4นผูAมีความรูA มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต^ใชAความรูAเพื่อการ

ดำรงชีวิตในสังคมไดAอย@างมีความสุขทั้งร@างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง

และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ̂ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 

2.1 ส@งเสริมสนับสนุนใหAบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2552 

คือ 

2.1.1 ดAานคุณธรรม จริยธรรม 
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2.1.2 ดAานความรูA 

2.1.3 ดAานทักษะทางปhญญา 

2.1.4 ดAานทักษะความสัมพันธ̂ระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.5 ดAานทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 รAอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดAงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปé 

โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษไดAงานทำหรือ

มีกิจการของตนเองที่มีรายไดAประจำภายในระยะเวลา 1 ปé นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตท่ี

สาเร็จการศึกษาในปéการศึกษาน้ันๆ ไม@นAอยกว@ารAอยละ 70 

3. นักศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไก การรับนักศึกษาใหม@ คือ  

1. เริ่มจากการกำหนด คุณสมบัติผูAสมัครเรียนโดยคุณสมบัติของผูAเขAาศึกษา จะตAองเป4นผูAสำเร็จการศึกษา

ไม @ต ่ำกว @าระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย หรือประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ จากสถาบ ันการศ ึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นหรือเทียบเท@า นอกจากนี้ยังกำหนดคุณสมบัติ

เพิ่มเติมสำหรับผูAเรียนที่ยังไม@ผ@านการเรียนวิชาที่เกี่ยวขAองกับการพัฒนาโปรแกรมใหAเขAาร@วมโครงการปรับ

พ้ืนฐานดAานการพัฒนาโปรแกรม  

2. ทำประวัติผูAสมัคร 

3. มีการตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักศึกษาจากสำนักรับสมัคร 

4. ข้ึนทะเบียนนักศึกษา  

5. กรณีนักศึกษาจบการศึกษาระดับ ปวส. หรือกำลังเรียนระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่น จะมีการแต@งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบผลการเรียนเพ่ือเทียบโอนรายวิชา โดยเทียบโอนรายวิชาไดAไม@เกิน 2 ใน 3 ของจำนวน

หน@วยกิตท้ังหมดของหลักสูตร 

3.1 การสนับสนุนและการใหAคำแนะนำนักศึกษา 

3.1.1 การใหAคำปรึกษาดAานวิชาการและอ่ืน ๆ แก@นักศึกษา 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต@งตั้งอาจารย^ที่ปรึกษาทางวิชาการใหAแก@นักศึกษาทุกคน โดย

นักศึกษาที่มีปhญหาในการเรียนสามารถปรึกษา กับอาจารย^ที่ปรึกษาทางวิชาการไดA โดยอาจารย^ของ

หลักสูตร ทุกคนจะตAองทำหนAาที่อาจารย^ที่ปรึกษาทางวิชาการใหAแก@นักศึกษา และทุกคนตAองกำหนด

ชั่วโมงใหAคาปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหAนักศึกษาเขAาปรึกษาไดA นอกจากนี้ ตAองมีที่ปรึกษากิจกรรม

เพ่ือใหAคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก@นักศึกษา 

3.1.2 การอุทธรณ̂ของนักศึกษา 

 การอุทธรณ̂ของนักศึกษาเป4นไปตามกฎระเบียบของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม โดย

นักศึกษาตAองกรอกแบบฟอร^ม คำรAองทั่วไป เพื่อยื่นต@อนายทะเบียน โดยระบุเรื่องที่ตAองการยื่นคำรAอง พรAอม

เหตุผลประกอบ การพิจารณาคำรAองจะกระทำแลAวเสร็จภายใน 7 วัน 
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3.2 ความตAองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิต 

3.2.1 ความตAองการบุคลากรดAานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดยนักศึกษา

สำเร็จการศึกษาไดAงานทำไม@เกิน 1 ปé 

3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว@าผูAใชAบัณฑิตตAองการบัณฑิตที่มีความรูAในแนวกวAาง

ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขAาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม@ ๆ 

3.3 การประกันคุณภาพดAานนักศึกษา 

3.3.1 การรับนักศึกษา 

เกณฑ^ที่ใชAในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร@งใส ชัดเจนและสอดคลAองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี

กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชAในการคัดเลือก ขAอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหAไดAนักศึกษาที่มี

ความพรAอมทางปhญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ@งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อใหAสามารถ

สำเร็จการศึกษาไดAตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังต@อไปน้ี 

1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

2) มีการนำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติ /ดำเนินการ 

3) มีการประเมินกระบวนการ 

4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป4นรูปธรรม 

3.3.2 การส@งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

การส@งเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังต@อไปน้ี 

1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

2) มีการนำระบบและกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินการ 

3) มีการประเมินกระบวนการ 

4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป4นรูปธรรม 

3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังต@อไปน้ี 

1) การคงอยู@ของนักศึกษา 

2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขAอรAองเรียนของนักศึกษา 

4.อาจารย3 

หลักสูตรมีระบบการรับและแต@งตั้งอาจารย^ประจาหลักสูตร มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

ตั้งแต@ระบบการรับอาจารย^ใหม@ การคัดเลือกอาจารย^คุณสมบัติ ความรูA ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมี

ความกAาวหนAาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย̂ดังน้ี 
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4.1. การบริหารคณาจารย̂ 

4.1.1 การรับอาจารย̂ใหม@ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการคัดเลือกอาจารย^ใหม@ใหAเป4นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม มี

ข้ันตอนดำเนินการดังน้ี 

• กำหนดคุณสมบัติอาจารย^ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร^ คือ 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร̂หรือสาขาท่ีเก่ียวขAอง และมีความสามารถ

ในการใชAภาษาอังกฤษ 

• ประกาศและเสาะหาผูAมีคุณสมบัติตามตAองการ 

• สืบคAนประวัติ และคุณสมบัติของผูAสมัครจากแหล@งขAอมูลท่ีเช่ือถือไดAอย@างเป4นระบบและมีการ

ตรวจสอบขAอมูลอย@างเป4นธรรม 

• ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชAส่ือการศึกษา 

• เสนอแต@งต้ังและประเมินการปฏิบติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.1.2 การมีส@วนร@วมของคณาจารย̂ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

• อาจารย̂และผูAเรียนร@วมประเมินรายวิชาเม่ือส้ินสุดรายวิชา โดยอาจารย̂ประเมินใน portfolio 

รายวิชา นักศึกษาประเมินทาง Internet  ก@อนรับเกรดแต@ละรายวิชา 

• อาจารย^และผูAบริหารร@วมสัมมนาหลักสูตรและประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปé

การศึกษา 

• ผูAประสานงานรายวิชา จัดสัมมนาร@วมกับอาจารย^ในกลุ@มวิชาเดียวกัน นำผลการประเมินมา

วางแผน ทบทวนการจัดการเรียนการสอน และเป4นขAอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

4.1.3 การแต@งต้ังคณาจารย̂พิเศษ 

• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจAางอาจารย^พิเศษเฉพาะหัวขAอเรื ่องที ่ตAองการความ

เช่ียวชาญพิเศษ 

• การจัดจAางอาจารย̂พิเศษ ตAองเสนอแผนล@วงหนAาอย@างนAอย 1 ภาคการศึกษา 

• จัดใหAมีการประเมินการสอนของอาจารย̂พิเศษทุกคร้ังท่ีมีการสอน 

4.2 การประกันคุณภาพดAานหลักสูตร 

4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ดังต@อไปน้ี 

1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

2) มีการนำระบบและกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 

3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย̂ 

4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
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4.2.2 คุณภาพอาจารย̂ 

1) อาจารย̂ตAองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรAอยละ 20 ข้ึนไปของอาจารย̂ประจำหลักสูตร 

2) อาจารย̂ตAองมีตำแหน@งทางวิชาการรAอยละ 60 ข้ึนไปของอาจารย̂ประจำหลักสูตร 

3) มีค@ารAอยละของผลรวมถ@วงนAาหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย^ผู Aรับผิดชอบ

หลักสูตรรAอยละ 20 ข้ึนไป 

4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย̂ 

มีการรายงานผลการดาเนินงานเก่ียวกับอาจารย̂ดังน้ี 

1) การคงอยู@ของอาจารย̂ 

2) ความพึงพอใจของอาจารย̂ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูAเรียน 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดAบริหารจัดการหลักสูตรใหAมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย@าง

ต@อเนื่อง การกำหนดผูAสอนจะพิจารณาระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต@ละรายวิชาการ

ประเมินผูAเรียน ใหAมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 

5.1 การบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรAางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณบดี ประธานหลักสูตร

ทำหนAาท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหAเป4นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค̂ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังน้ี 

5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ̂มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรAางคณะ คือ คณบดี คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทาหนAาท่ี 

บริหารจัดการหลักสูตรใหAเป4นไปตามเกณฑ^มาตรฐานและวัตถุประสงค^ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมี

หน@วยงานเลขานุการคณะทำหนAาที่ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การบริหาร

ทรัพยากรการจัดการ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนAาที ่กำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 

ดังต@อไปน้ี 

1) ร@วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค̂ของหลักสูตรใหAสอดคลAองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห@งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ใน

ระดับอุดมศึกษา 

2) กำหนดคุณสมบัติผูAเขAาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหAมีคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีตAองการ 
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3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหAสอดคลAองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรใหAสอดคลAองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการ

และวิชาชีพแปลงหลักสูตรสู@กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชAหลักสูตร 

4) เสนออาจารย^ผูAสอนในแต@ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำการ

ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

5) ส@งเสริม สนับสนุนอาจารย̂ในหลักสูตรใหAพัฒนาตนเองอย@างต@อเน่ือง 

6) รับผิดชอบในการกำหนดแหล@งฝòกประสบการณ̂วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย^ จัดอาจารย̂

นิเทศ เตรียมความพรAอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝòกประสบการณ̂วิชาชีพ 

7) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสรAางปรับปรุงหAองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ̂ 

ครุภัณฑ̂และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต@อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การเตรียมความพรAอมก@อนการเปíดการเรียนการสอน 

1) แต@งต้ังอาจารย̂ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ̂กับสาขาวิชา 

2) หลักสูตรมอบหมายผูAสอนเตรียมความพรAอมในเรื่องอุปกรณ^การเรียนการสอน สื่อการ

สอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ

เรียนการสอนและการจัดทำรายงาน 

5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาระบบสังเกตการณ^จัดการเรียนการสอน เพื่อใหA

ทราบปhญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูAสอน 

2) สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนใหAผูAสอนจัดกระบวนการเรียนรูAที่เนAนความ

ใฝôรูAของผูAเรียน และใชAส่ือประสมอย@างหลากหลาย 

3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยี จัดทำระบบการประเมินผลผูAสอน โดย

ผูAเรียน ผูAสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูAสอนประเมินผลรายวิชา 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต@ละปé สาขาวิชาจัดทำร@างรายงานผลการดาเนินงาน

หลักสูตรประจาปé ซึ่งประกอบดAวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เสนอต@อคณบดี 

6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรจัดประชุมอาจารย^ประจำหลักสูตรวิเคราะห^ผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรประจาปé และใชAขAอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ^การสอนทักษะของ

อาจารย^ผู AสอนในการใชAกลยุทธ^ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส@งผลกระทบต@อ

คุณภาพของหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
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5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

5.3.1 จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของการบริหารหลักสูตร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใหAบังเกิด

ประสิทธิผล 

5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค̂ของบัณฑิตก@อนสาเร็จการศึกษา 

5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย̂ชัดเจน และแจAงใหAผูAเก่ียวขAองทราบ 

5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต@อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทุกภาค

การศึกษา 

5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปé สาขาวิชาเสนอแต@งตั้งผูAทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร โดย

ประเมินจากการเยี่ยมชม ร@างรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร

โดยนักศึกษาช้ันปéสุดทAายก@อนสำเร็จการศึกษา และผูAใชAบัณฑิต 

5.3.6 แต@งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ^ของ สกอ. 

เพื่อใหAมีการปรับปรุงหลักสูตรอย@างนAอยทุก 5 ปé โดยนำความคิดเห็นของผูAทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม@ 

ผูAใชAบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต@อลักษณะที่พึงประสงค^ของ

บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

5.4 การประกันคุณภาพดAานหลักสูตร 

5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ดำเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 

1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขAอมูลท่ีใชAในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 

2) ปรับปรุงหลักสูตรใหAทันสมัยตามความกAาวหนAาของวิชาการสาขา 

2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

2.2) มีการนำระบบกลไกสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 

2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5.4.2 การวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดำเนินการเก่ียวกับการวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1) กำหนดผูAสอน 

2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3 – 4 

3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน 

4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝòกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

5) บูรณาการพันธกิจต@างๆ เขAากับการเรียนการสอน โดยดำเนินการดังต@อไปน้ี 

1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูAสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2) นำระบบกลไกสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 
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3) ประเมินกระบวนการ 

4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 

5) ดำเนินการตามวงจร PDCA 

5.4.3 การประเมินผูAเรียน 

ดำเนินการประเมินผูAเรียนดังน้ี 

1) ประเมินผลการเรียนรูAตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 

2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูAของนักศึกษา 

3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7)  โดยดำเนินการดังน้ี 

3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูAเรียน 

3.2) มีการนำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนินงาน 

3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูAเรียน 

3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

3.5) เรียนรูAโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู7 

มีบุคลากรฝôายสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งประสานงาน จัดซื้อจัดหาทรัพยากรการเรียน การสอน 

อำนวยความสะดวกในการใชAทรัพยากร และประเมินความเพียงพอและความตAองการใชAทรัพยากรของผูAสอน 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดAมีการจัดสรรงบประมาณประจำปé เพ่ือจัดซ้ือตำรา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ^ และ วัสดุครุภัณฑ^คอมพิวเตอร^อย@างเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรAางสภาพแวดลAอมใหAเหมาะสมกับการเรียนรูA

ดAวยตนเองของนักศึกษา 

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู@เดิม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพรAอมดAานหนังสือ ตำรา และการสืบคAนผ@าน

ฐานขAอมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดAานการบริหารจัดการและดAานอื่น ๆ รวมถึง

ฐานขAอมูลที่จะใหAสืบคAน ส@วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มี

อุปกรณ̂ท่ีใชAสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย@างพอเพียง 

 

 

1  สถานท่ีและอุปกรณ3การสอน 
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การสอน การปฏิบัติการและการทำวิจัย ใชAสถานที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสยาม รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ^การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย ณ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 

ลำดับที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน หน9วย 

1. อุปกรณ?คอมพิวเตอร? สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 512 ชุด 

2. อุปกรณ?กลPองถ9ายภาพนิ่งดิจิทัล (Digial Camera)    

รุ9น  Canon IX 970 IS 

1 ตัว 

3. กลPองบันทึกวีดิทัศน?ระบบดิจิทัล (Ditital Video Camera) 
  

 
3.1)  ยี่หPอ Sony  Handycam  รุ9น DCR-TRV33 E 1 ตัว 

 
3.2.) ยี่ห9อ  Sony  Handycam  รุ9น HDR-XR100/PK1 1 ตัว 

4. เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร? ( LCD Projector) 
  

 
4.1) LCD Projector NEC  VT 47  (หPอง 3-101,3-102,3-404) 3 เครื่อง 

 
4.2) LCD Projector NEC VT 49   (หPอง  3-301) 1 เครื่อง 

 
4.3) LCD Projector NEC  VT660  (หPอง 3-102) 1 เครื่อง 

 
4.4) LCD  Projector NEC NP-410 G  (หPอง 3-204,3-205,3-402,3-

403,12-801/1,12-802) 

6 เครื่อง 

 
4.5) LCD Projector Epson Emp-X5 (หPอง 3-204) 1 เครื่อง 

 
4.6) LCD Projector NEC VT 700 G (หPอง 3-501) 1 เครื่อง 

5. โทรทัศน?ส ี 29" 6 เครื่อง 

6. เครื่องพิมพ?  LaserJet 
  

 
6.1)  Printer Hp LaserJet  1022n 1 เครื่อง 

 
6.2)  Printer Hp LaserJet 1100 1 เครื่อง 

 
6.3)  Printer Hp LaserJet 1020 1 เครื่อง 

7. เครื่องพิมพ?  Inkjet 2 เครื่อง 
 

7.1)  Printer HP DeskJet 820Cxi 1 เครื่อง 
 

7.2) Printer Epson Stylus photo 1390 1 เครื่อง 

8 Wireless Presenter with Laser Pointer 1 ตัว 

9 Scanner Hpscanjet  5100C 1 เครื่อง 

10 Tablet - G-Pen F509 20 ชุด 

11. Notebook Compaq  รุ9น  V2024AP 1 เครื่อง 

12. LCD TV 42" LG  42LH20R 2 เครื่อง 

13. Pocket PC HP IPAQ 1 เครื่อง 
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ลำดับที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน หน9วย 

14. I-Pad 3G 64 1 เครื่อง 

 

2 ห7องสมุด  

ปhจจุบันมหาวิทยาลัยสยาม  มีหอสมุดกลางอยู@ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โดยมี

เนื้อที่ใชAสอย 3,560 ตารางเมตร มีจำนวนที่นั ่งสำหรับนักศึกษา 1,200 ที่นั ่ง และมีที่น่ัง

สำหรับอาจารย^ 75 ที่นั่ง  โดยมีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยามแบ@งเป4น 4 ประเภทดังน้ี 

 1. หนังสือ รวม 52,315  เล@ม 

  แบ@งเป4น - หนังสือภาษาไทย 27,463  เล@ม 

   - หนังสือภาษาอังกฤษ 24,852  เล@ม 

 2. วารสาร รวม 186  ช่ือเร่ือง 

  แบ@งเป4น - วารสารภาษาไทย 139  เล@ม 

    - วารสารภาษาอังกฤษ  47   เล@ม 

 3. ฐานขAอมูลในรูป CD และ ONLINE มี 4  ฐาน 

  3.1  LEXIS - NEXIS 

  3.2  Proquest Dissertations and Theses 

  3.3  NEWS Center 

  3.4  CD ฐานขAอมูล โปรแกรมรวมกฎหมาย for Windows  

          CD ฐานขAอมูล SET SMART ของตลาดหลักทรัพย̂ 

 4. CD / VCD  เช@น ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห@งชาติ และสภาอุตสาหกรรม ฯ 

 

  6.1.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวขAอง เพื่อบริการใหAอาจารย̂

และนักศึกษาไดAคAนควAา และใชAประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย̂ผูAสอน

แต@ละรายวิชาจะมีส@วนร@วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป4น นอกจากนี้อาจารย̂

พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขAอ ก็มีส@วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับใหAหอสมุดกลาง

จัดซ้ือหนังสือดAวย 

ในส@วนของคณะจะมีหAองสมุดย@อย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตAอง

จัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชAประกอบการสอนของอาจารย^ เช@น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร^ คอมพิวเตอร^ เครื่อง

ถ@ายทอดภาพ 3 มิติ และเคร่ืองฉายสไลด̂  
 

  6.1.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
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การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจAาหนAาที ่ประจำหAองสมุดของคณะ ซึ ่งจะ

ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขAาหอสมุดกลาง และทำหนAาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ 

ตำรา นอกจากนี้มีเจAาหนAาที่ ดAานโสตทัศนอุปกรณ^ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชAสื่อของอาจารย^แลAวยัง

ตAองประเมินความพอเพียงและความตAองการใชAส่ือของอาจารย̂ดAวย โดยมีรายละเอียดดังตารางต@อไปน้ี 

เปcาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

จัดให&มีห&องเรียน ห&องปฏิบัต ิการ 

ระบบเครือข;าย แม;ข;าย อุปกรณ?การ

ทดลอง ทรัพยากร สื ่อและช;องทาง

การเร ียนร ู &  ท ี ่ เพ ียบพร &อม เ พ่ือ

สนับสนุนทั ้งการศึกษาในห&องเรียน 

นอกห&องเรียน และเพื่อการเรียนรู&ได&

ด & ว ยตน เ อ ง  อย ; า ง เ พ ี ย งพอ  มี

ประสิทธิภาพ  

 

1. จัดให&มีห&องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร&อม

ใช&งานอย;างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน 

การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร&างสื่อสำหรับการ

ทบทวนการเรียน 

2.จัดเตรียมห&องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือ

ทันสมัยและเปSนเครื่องมือวิชาชีพในระดับ

สากล เพื ่อให&นักศึกษาสามารถฝVกปฏิบัติ 

สร&างความพร&อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.จัดให&มีเครือข;ายและห&องปฏิบัติการทดลอง

เปXด ม ีเคร ื ่องคอมพิวเตอร ?และพื ้นที ่ ท่ี

นักศึกษาทดลอง หาความรู&เพิ่มเติมได&ด&วย

ตนเอง ด&วยจำนวนและประสิทธิภาพท่ี

เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดให&มีห&องสมุดบริการทั้งหนังสือตำรา และ

สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู & ทั ้งห&องสมุดทาง

กายภาพและทางระบบเสมือน 

5. จัดให&มีระบบแม;ข;ายขนาด ใหญ; อุปกรณ?

เครือข;าย เพื่อให&นักศึกษาฝVกปฏิบัติการใน

การบริหารระบบ 

- รวบรวมจ ัดทำสถ ิต ิจำนวน

เคร ื ่ อ งม ืออ ุปกรณ ?  ต ; อ หัว

นักศึกษา ชั ่วโมงการใช&งาน

ห&องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 

ความเร็วของระบบเครือข;าย

ต;อหัวนักศึกษา 

- จำนวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา

เร ียนที ่ม ีการฝVกปฏิบัต ิด &วย

อุปกรณ?ต;าง ๆ  

- สถิติของจำนวนหนังสือตำรา 

และสื ่อดิจิทัล ที ่มีให&บริการ 

และสถิต ิการใช &งานหนังสือ

ตำรา ส่ือดิจิทัล  

- ผลสำรวจความพึงพอใจของ

น ักศ ึกษาต ;อการให &บร ิการ

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู &และ

การปฏิบัติการ  

 

 

 

6.2 การประกันคุณภาพดAานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูA 

ดำเนินการเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูAดังน้ี 

6.2.1 ดำเนินงานโดยมีส@วนร@วมของอาจารย̂ผูAรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหAมีส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูA 

6.2.2 มีจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูAอย@างเพียงพอและเหมาะสมต@อการจัดการเรียนการ

สอน 

6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย̂ต@อส่ิงสนับสนุนการเรียนรูA 
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ดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผูAเรียน ดังน้ี 

1) มีระบบกลไกในการประเมินผูAเรียน 

2) นำระบบกลไกไปสู@การปฏิบัติและดำเนิน 

3) ประเมินกระบวนการประเมินผูAเรียน 

4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5) เรียนรูAโดยดำเนินการตามวงจร PDCA 

 

 

7. ตัวบUงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป¢าหมายตัวบ@งชี้ทั้งหมดอยู@ในเกณฑ^ดีต@อเนื่อง 2 ปéการศึกษาเพื่อติดตาม

การดำเนินการตาม TQF ต@อไป ทั้งนี้เกณฑ^การประเมินผ@าน คือ มีการดำเนินงานตามขAอ 1–5 และอย@างนAอย

รAอยละ 80 ของตัวบ@งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวAในแต@ละปé 

ดัชนีบUงช้ีผลการดำเนินงาน ปuท่ี 1 ปuท่ี 2 ปuท่ี 3 ปuท่ี 4 ปuท่ี 5 

(1) อาจารย^ประจำหลักสูตรอย@างนAอยรAอยละ 80 มีส@วนร@วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคลAองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ^ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อย@างนAอยก@อนการเปíดสอน 1 สัปดาห^ ในแต@ละ

ภาคการศึกษาใหAครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ̂

ภาคสนาม (ถAามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปíดสอนใหAครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปéการศึกษา 
X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูA 

ท่ีกำหนดในมคอ.3 & 4 อย@างนAอยรAอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปíดสอน

ในแต@ละปéการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ^การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรูA จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปéท่ีแลAว 

 X X X X 
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ดัชนีบUงช้ีผลการดำเนินงาน ปuท่ี 1 ปuท่ี 2 ปuท่ี 3 ปuท่ี 4 ปuท่ี 5 

(8) อาจารย^ใหม@ (ถAามี) ทุกคน ไดAรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดAาน

การจัดการเรียนการสอน  
X X X X X 

(9) อาจารย^ประจำทุกคนไดAรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย@างนAอยปéละหน่ึงคร้ัง 
X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดAรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม@นAอยกว@ารAอยละ 50 ต@อปé 
X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปéสุดทAาย/บัณฑิตใหม@ที ่มีต@อ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม@นAอยกว@า 3.51 จากคะแนน 5.0 
   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิตที่มีต@อบัณฑิตใหม@ เฉลี่ยไม@นAอย

กว@า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

รวมตัวบ@งช้ี (ขAอ) ในแต@ละปé 9 10 10 11 12 

ตัวบ@งช้ีบังคับ (ขAอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ@งช้ีตAองผ@านรวม (ขAอ) 8 8 8 9 12 
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หมวดที ่8. การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ3การสอน 

 คณะจัดใหAมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต@ละรายวิชา 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย3ในการใช7แผนกลยุทธ3การสอน 

 ผูAเรียนประเมินการสอนของอาจารย̂ทุกคนเม่ือส้ินสุดรายวิชาผ@านทางอินเทอร̂เน็ต 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรจะตAองกระทำโดยนักศึกษา บัณฑิต ผูAทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูAใชAบัณฑิต 

 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 สำรวจขAอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูAเรียนปhจจุบันทุกชั้นปé จากผูAสำเร็จการศึกษาท่ี

ผ@านการศึกษาในหลักสูตร และผูAใชAบัณฑิต โดยการสัมภาษณ̂ การสนทนากลุ@มและการใชAแบบสอบถาม 

 2.2 โดยผู7ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู7ประเมินภายนอก 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห^และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใชAขAอมูล

ยAอนกลับของผูAเรียน ผูAสำเร็จการศึกษา ผูAใชAบัณฑิต เป4นขAอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห̂และประเมินหลักสูตร 

 2.3 โดยผู7ใช7บัณฑิต และ/หรือ ผู7มีสUวนได7เสียอ่ืนๆ 

 2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม@โดยสำรวจขAอมูลจากนายจAาง และ/หรือ ผูAบังคับบัญชาโดยการสัมภาษณ̂

และการใชAแบบสอบถาม 

 2.3.1 ติดตามผูAใชAอ่ืน เช@น สถานประกอบการณ̂ฝòกประสบการณ̂สหกิจศึกษา 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินตามตัวบ@งชี ้ที ่กำหนดในหมวดที่ 7 โดยใหAกรรมการประกัน

คุณภาพภายในเป4นผูAประเมิน ซึ่งประกอบดAวยคณะกรรมการจำนวน 4 คน ในจำนวนนี้เป4นผูAทรงคุณวุฒิดAาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการประเมินหลักส ูตรของคณะฯ จัดทำรายงานการประเมินผล และนำเข Aาท่ี

ประชุมสัมมนา เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผูAทรงคุณวุฒิเขAาร@วมประชุมและใหAขAอเสนอแนะ 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561 

 
และ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 
 
  



 

119 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยสยาม 

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดAดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหAเป4นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร^ พ.ศ.2552 เพื่อใหAสอดคลAองต@อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

ความกAาวหนAาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความตAองการของตลาดแรงงานที่ตAองการบัณฑิตที่มีความรูA

ความสามารถในการใชAและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย จึงเห็นสมควรท่ีจะปรับปรุงหลักสูตรใหAสอดคลAอง

กับความตAองการของสังคมและประเทศชาติ 

ประเด็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร 

ตารางการเปรียบเทียบโครงสรAางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 และหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โครงสร&างหลักสูตร 
เกณฑ2

มาตรฐานของ 
สกอ. 

หลักสูตร 4 ป; 
เหตุผล หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร 
ที่ขอปรับ 

จำนวนหน&วยกิตรวม 120 130 129 - ปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 34 33 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 84 84 

 2.1 วิชาแกน 9 9 9 

- คณิตศาสตร?และสถิติสำหรับนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6 6 

- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 3 

 2.2 วิชาเฉพาะด&าน 45 75 75 
- กลุ&มประเด็นด/านองค4การและระบบ

สารสนเทศ 
9 9 9 

- กลุ&มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต4 18 18 18 

- กลุ&มเทคโนโลยีและวิธีการทาง

ซอฟต4แวร4 
12 12 12 

- กลุ&มโครงสร/างพื้นฐานของระบบ 6 12 12 

 - กลุ9มวิชาเอกเลือก  24 24 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 12 12 
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หลกัสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) สาระการ

แก7ไข 

๑. ชื่อหลักสูตร 

  ๑.๑ ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science 

         Program in Program in Information Technology 

 

๒. ชื่อปริญญา 

  ๒.๑ ชื่อภาษาไทย    

    ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    ๒.๑.๒ ชื่อย&อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  ๒.๒ ภาษาอังกฤษ    

    ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information 

Technology) 

    ๒.๒.๒ ชื่อย&อ : B.Sc. (Information Technology) 

 

๓.  จำนวนหน&วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

๑๓๐ หน&วยกิต 

 

๔. อาจารยBผูDสอน 

  ๔.๑ อาจารยBผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

- อ.ณรงค4ฤทธิ์  สุคนธสิงห4 

- อ.อรรณพ  กางกั้น 

- อ.นิตินัย ไพศาลพยัคฆ4 

- อ.อมรรัตน4  ปoญญาสุข 

- อ.คมเดช บุญประเสริฐ 

๕. หลักสูตร 

  ๕.๑ จำนวนหน&วยกิตรวม 

  จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๓๐ หน&วยกิต  

  ๕.๒ โครงสรDางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน&วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน&วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   6 หน&วยกิต 

 

 ๕.๓ รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อหลักสูตร 

  ๑.๑ ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  

        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science 

         Program in Program in Information Technology 

 

๒. ชื่อปริญญา 

  ๒.๑ ชื่อภาษาไทย    

    ๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    ๒.๑.๒ ชื่อย&อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  ๒.๒ ภาษาอังกฤษ    

    ๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information 

Technology) 

    ๒.๒.๒ ชื่อย&อ : B.Sc. (Information Technology) 

 

๓.  จำนวนหน&วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

๑๓๐ หน&วยกิต 

 

๔. อาจารยBผูDสอน 

  ๔.๑ อาจารยBผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

- ดร.เดชานุชิต กตัญtูทวีทิพย4 

- อ.ณรงค4ฤทธิ์  สุคนธสิงห4 

- อ.อรรณพ  กางกั้น 

- อ.นิตินัย ไพศาลพยัคฆ4 

- อ.อมรรัตน4  ปoญญาสุข 

๕. หลักสูตร 

  ๕.๑ จำนวนหน&วยกิตรวม 

  จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๒๙ หน&วยกิต  

  ๕.๒ โครงสรDางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน&วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน&วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 12 หน&วยกิต 

 

 ๕.๓ รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร.างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ของมหาวิทยาลัยสยาม 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการ 

ปรับปรุง 

โครงสรDางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะวิชาสังกัดด/านสายสังคมศาสตร4  37    หน&วยกิต 

คณะวิชาสังกัดด/านสายวิทยาศาสตร4  34    หน&วยกิต 

คณะวิชาสังกัดด/านสายวิทยาศาสตร4สุขภาพ    32    หน&วยกิต 

  

โครงสรDางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หน&วยกิตรวม   ไม&น/อยกว&า  33       หน&วยกิต  

 

 

 

จำนวนหน&วยกิตรวม

เท&ากันทุกคณะวิชา 

และสาขาวิชาแต&เปzด

โอกาสให/นักศึกษามี

โอกาสเลือกเรียนตาม

ความสนใจมากขึ้น 

 

ประกอบดDวย 4 กลุ&มวิชา ดังนี ้

1. กลุ&มวิชามนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4  9     หน&วยกิต 

2. กลุ&มวิชาภาษาและการสื่อสาร         15-17    หน&วยกิต 

3. กลุ&มวิชาคณิตศาสตร4และวิทยาศาสตร4   

- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร4  9    หน&วยกิต 

- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร4  6    หน&วยกิต 

- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร4สุขภาพ  6  

  หน&วยกิต 

4. กลุ&มวิชาสุนทรียศาสตร4และพลศึกษา   2    หน&วยกิต 

ประกอบดDวย 4 กลุ&มวิชา ดังนี ้

1) ให/เรียนแต&ละกลุ&มวิชาตามที่กำหนด จำนวน 18 หน&วยกิต ดังนี้  

กลุ&มวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB        3        หน&วยกิต 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            

               เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                3(3-0-6) 

  (Sufficiency Economy Philosophy for 

               Sustainable Development) 

กลุ&มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9        หน&วยกิต 

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร             3(2-2-5) 

              (Thai Language for Communication)   

**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน            3(2-2-5)

   (Daily Life English)  

**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ      3(2-2-5)  

  (English for Academic Study)  

กลุ&มวิชาวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรB     3        หน&วยกิต 

**101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21             3(2-2-5) 

               (Digital Literacy for 21st Century) 

กลุ&มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรB   3   หน&วยกิต 

**101-401 ชีว ิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย   3(2-2-5)

   (Life, Well-Being and Sports)   

         

2) และให/เลือกเรียนรายวิชาในกลุ&มวิชาต&างๆ อีกไม&น/อยกว&า 15 

หน&วยกิต 

 

- มีวิชาบังคับ 6 รายวิชา 

  18 หน&วยกิต 

- นักศึกษาทุกคณะวิชา 

  เรียนวิชาบังคับเหมือน 

  กันทุกวิชา 

- เปลี่ยนชื่อกลุ&มวิชาที่ 3  

  และ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เปzดโอกาสให/นักศึกษา 

  ได/เลือกเรียนตาม 

  ความสนใจ 15 หน&วย 

  กิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการ 

ปรับปรุง 

1. กลุ&มวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB  9   หน&วยกิต 

   ใหDเรียนรายวิชาต&อไปนี ้

100-101  หลักเศรษฐศาสตร4และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                      3(3-0-6) 

             (Principles of Economics and Philosophy  

             of Sufficiency Economy) 

100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม&                         3(3-0-6) 

             (ASEAN in the Modern World)  

และเลือกเรียนจากรายวิชาต&อไปนี ้ไม&นDอยกว&า 3 หน&วยกิต 

100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 

              (Philosophy, Religions and Life Style)  

100-103   หลักตรรกศาสตร4และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู/ 

             ตลอดชีวิต                            3(2-2-5) 

              (Principles of Logics and Thinking Skill  

              for Lifelong Learning )   

100-104 มนุษยสัมพันธ4และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 

 (Human Relations and Personality 

              Development) 

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน                 3(3-0-6) 

              (Psychology in Daily Life) 

100-108 ทักษะการศึกษา                3(2-2-5) 

 (Study Skills) 

100-107 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6) 

             (Civilization Studies) 

111-101  จิตวิทยาทั่วไป              3(3-0-6) 

 (General Psychology)   

111-102  สังคมวิทยาเบื้องต/น              3(3-0-6) 

 (Introduction to Sociology)   

111-103  หลักเศรษฐศาสตร4                                3(3-0-6) 

 (Principle of Economics)   

111-106  สันติภาพศึกษา              2(2-0-4) 

 (Peace Studies) 

111-107 ความรู/เบื้องต/นด/านทรัพย4สินทางปoญญา      2(2-0-4)

 (Introduction to Intellectual Property )  

112-101  อารยธรรม               3(3-0-6)

 (Civilizations) 

112-102 ความรู/เบื้องต/นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร4

                             3(3-0-6)

 (Fundamental of Philosophy and Logic) 

112-103  มนุษย4กับวรรณกรรม              3(3-0-6) 

 (Man and Literature) 

1. กลุ&มวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB 

**101-102 ความเปõนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)

  (Civic Literacy in Thai and Global Context)   

**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           

               เพื่อความเปõนผู/นำ                3(2-2-5)                                       

               (Designing Your Self and Personality   

               for Leadership)   

**101-104 การบริหารการเงินอย&างชาญฉลาด            3(3-0-6)

  (Smart Money Management)   

**101-105  เปzดโลกชุมชนและการเรียนรู/ผ&านกิจกรรม   3(2-2-5)  

               (Community Explorer and Service Learning) 

**101-106  กฎหมายและการเมืองใกล/ตัว             3(3-0-6)  

  (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต            3(3-0-6)

 (Philosophy, Religions and Life Style)  

101-108  หลักตรรกศาสตร4และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู/ 

              ตลอดชีวิต                             3(2-2-5) 

              (Principles of Logics and Thinking Skill 

              for Lifelong Learning)   

*101-109 มนุษยสัมพันธ4และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)

 (Human Relations and Personality 

              Development) 

*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6)

 (Psychology in Daily Life) 

*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม&              3(3-0-6)

 (ASEAN in the Modern World)   

*101-112 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6)

 (Civilization Studies) 

*101-113 ทักษะการศึกษา              3(2-2-5)

 (Study Skills)    

101-114  จิตวิทยาทั่วไป              3(3-0-6)

 (General Psychology)   

101-115  สังคมวิทยาเบื้องต/น              3(3-0-6) 

 (Introduction to Sociology) 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร4                                3(3-0-6)

 (Principle of Economics)   

    

- นักศึกษาสามารถเลือก 

  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได/ 

  ใน 4 กลุ&มวิชาจำนวน 

  ไม&น/อยกว&า 15 หน&วย 

  กิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการ 

ปรับปรุง 

112-104  มนุษย4กับศิลปะ              3(3-0-6)

 (Man and Arts) 

112-106  ไทยศึกษา               3(3-0-6) 

 (Thai Studies) 

112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ              3(3-0-6) 

              (Comparative Religions)                    

112-108  การวางแผนชีวิตครอบครัว             2(2-0-4)

 (Family Life Planning) 

112-109  ดนตรีปฏิบัต ิ             2(1-2-3) 

 (Music Practice)     

 

2. กลุ&มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวนไม&นDอยกว&า 17  

   หน&วยกิต 

   (สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร4สุขภาพ จำนวน 15 

   หน&วยกิต) 

   ใหDเลือกเรียนจากรายวิชาต&อไปนี้  

2.1 รายวิชาภาษาไทย ใหDเลือกเรียนจากรายวิชาต&อไปนี้  

     จำนวน 3 หน&วยกิต 

113-108  การใช/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 

             (Thai Usage for Communication) 

113-109  การใช/ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ             3(2-2-5)  

             (Thai Usage for Presentation) 

2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หน&วยกิต 

     ใหDเรียนรายวิชาต&อไปนี้  

114-101   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)             2(1-2-3) 

114-102   ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)             2(1-2-3) 

114-201   ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)             2(1-2-3) 

114-202   ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)             2(1-2-3) 

ทั้งนี้เมื ่อนักศึกษาเรียนและสอบผ&านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 

แลDว ตDองผ&านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑBมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบไดDคะแนนไม&ผ&านตามเกณฑBที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ตDองเรียนรายวิชา 

114-301   ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)             2(1-2-3) 

และ/หรือ114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)         2(1-2-3) 

หากนักศึกษาเรียนและสอบผ&านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และ

สอบผ&านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑBมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยแลDว ใหDเรียนรายวิชาต&อไปนี้แทน 

114-303 การใช/ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ             2(1-2-3) 

              (English Usage for Profession) 

114-304   เทคนิคการใช/ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ

                                          2(1-2-3) 

2. กลุ&มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-202  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ             3(2-2-5)

 (Thai Language for Presentation) 

**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น             3(2-2-5)

     (English for Remediation) 

  (@ เปõนรายวิชาไม&นับหน&วยกิตที่นักศึกษาต/องสอบผ&าน (S) 

  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน 

  ชีวิตประจำวัน ได/)  

**101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)

  (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข/อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 

               (English for Proficiency Test) 

**101-208  การเขียนโค/ดคอมพิวเตอร4สำหรับทุกคน      3(2-2-5) 

               (Computer Coding for Everyone) 

101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3(2-2-5) 

101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3(2-2-5) 

101-211  ภาษาญี่ปุ¶น 1 (Japanese 1)             3(2-2-5) 

101-212 ภาษาญี่ปุ¶น 2 (Japanese 2)             3(2-2-5) 

101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)             3(2-2-5) 

101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)             3(2-2-5) 

 

- นักศึกษาสามารถเลือก 

  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได/ 

  ใน 4 กลุ&มวิชาจำนวน 

  ไม&น/อยกว&า 15 หน&วย 

  กิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการ 

ปรับปรุง 

 (English Presentation Techniques for  

              Profession) 

2.3  รายวิชาภาษาต&างประเทศที่  2 

       ให/เลือกเรียนรายวิชาภาษาต&างประเทศที่  2  จำนวน  2  

       หน&วยกิต จากรายวิชาต&อไปนี ้

2.3.1  กลุ&มวิชาภาษาตะวันออก 

113-103   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)              2(1-2-3) 

113-104   ภาษาจีน 2  (Chinese 2)             2(1-2-3) 

113-201   ภาษาจีน 3  (Chinese 3)              2(1-2-3) 

113-202   ภาษาจีน 4  (Chinese 4)              2(1-2-3) 

113-105  ภาษาญี่ปุ¶น 1  (Japanese 1)             2(1-2-3) 

113-106   ภาษาญี่ปุ¶น 2  (Japanese 2)             2(1-2-3) 

113-203   ภาษาญี่ปุ¶น 3  (Japanese 3)             2(1-2-3) 

113-204   ภาษาญี่ปุ¶น 4  (Japanese 4)             2(1-2-3)  

113-111  ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)             2(1-2-3) 

113-112  ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)             2(1-2-3) 

113-113  ภาษาเกาหลี 3  (Korean 3)             2(1-2-3) 

113-114  ภาษาเกาหลี 4  (Korean 4)             2(1-2-3) 

2.3.2  กลุ&มวิชาภาษาอาเซียน 

102-101  ภาษาพม&า 1  (Burmese 1)             2(1-2-3) 

102-102  ภาษาพม&า 2  (Burmese 2)             2(1-2-3) 

102-103  ภาษาพม&า 3  (Burmese 3)             2(1-2-3) 

102-104  ภาษาพม&า 4  (Burmese 4)             2(1-2-3) 

102-111  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1                     2(1-2-3)

 (Bahasa Indonesia 1)   

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2                     2(1-2-3) 

              (Bahasa Indonesia 2)     

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                     2(1-2-3) 

              (Bahasa Indonesia 3)   

102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4                     2(1-2-3) 

              (Bahasa Indonesia 4)   

102-121  ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                      2(1-2-3) 

             (Bahasa Malasia 1)    

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                        2(1-2-3) 

              (Bahasa Malasia 2)    

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                     2(1-2-3) 

              (Bahasa Malasia 3)    

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                        2(1-2-3) 

              (Bahasa Malasia 4)   
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3. กลุ&มวิชาคณิตศาสตรBและวิทยาศาสตรB จำนวนไม&นDอยกว&า 6  

หรือ 9 หน&วยกิต ดังนี ้

- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี เรียนไม&  

  นDอยกว&า 6 หน&วยกิต 

- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรBสุขภาพ เรียนไม&นDอยกว&า 

  6 หน&วยกิต 

- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตรB เรียนไม&นDอยกว&า 9  

  หน&วยกิต ในรายวิชาต&อไปนี ้

121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ                           3(2-2-5) 

              (Information Technology) 

121-102  คอมพิวเตอร4สำหรับการศึกษาและการทำงาน 3(2-2-5)  

              (Computer for Studies and Work) 

- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตรB เรียนเพิ่มอีก จำนวน 3   

  หน&วยกิต จากรายวิชาต&อไปนี ้

121-103  ชีวิตกับสิ่งแวดล/อม                           3(3-0-6)

 (Life and Environment) 

121-104  อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี              3(3-0-6)  

              (Food for Good Health) 

121-105  เคมีในชีวิตประจำวัน              3(3-0-6) 

             (Chemistry in Daily Life) 

121-106  คณิตศาสตร4ในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 

              (Mathematics in Daily Life)  

121-107  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห4ข/อมูล             3(3-0-6) 

              (Basic Statistics for Data Analysis)  

120-101  มนุษย4กับสิ่งแวดล/อม              3(3-0-6) 

              (Man and Environment) 

125-101  คณิตศาสตร4ในอารยธรรม                        3(3-0-6)   

              (Mathematics in Civilization)   

126-316  สถิติและความน&าจะเปõน                 3(3-0-6) 

              (Statistics and Probability)           

  

3.  กลุ&มวิชาวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรB 

**101-302 วิทยาการข/อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5)

  (Data Science and Visualization)              

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6)

  (Green Technology for Sustainable 

               Development) 

**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร/าง    

               นวัตกรรมและธุรกิจใหม&                        3(3-0-6) 

               (Logic and Design Thinking for Innovation  

               and Start Up)   

**101-305  การเชื่อมต&อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน       3(2-2-5)  

               (Internet of Thing for Everyone)  

**101-306 ห/องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน            3(2-2-5) 

  (Living Lab for Campus Sustainability)  

*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ              3(2-2-5)

  (Information Technology)    

*101-308  คอมพิวเตอร4สำหรับการศึกษาและการทำงาน 3(2-2-5)

  (Computer for Studies and Work) 

*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล/อม                           3(3-0-6)

  (Life and Environment) 

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี             3(3-0-6)

  (Healthy Diet) 

*101-311  เคมีในชีวิตประจำวัน              3(3-0-6)

  (Chemistry in Daily Life) 

*101-312  คณิตศาสตร4ในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6)

  (Mathematics in Daily Life)  

*101-313  สถิติในชีวิตประจำวัน                            3(3-0-6)              

  (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร4ในอารยธรรม             3(3-0-6)

 (Mathematics in Civilization)   

101-315  สถิติและความน&าจะเปõน                 3(3-0-6)  

 (Statistics and Probability)            

 

- นักศึกษาสามารถเลือก 

  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได/ 

  ใน 4 กลุ&มวิชาจำนวน 

  ไม&น/อยกว&า 15 หน&วย 

  กิต 

4. กลุ&มวิชาสุนทรียศาสตรBและพลศึกษา จำนวนไม&นDอยกว&า 2  

   หน&วยกิต ใหDเลือกเรียนจากรายวิชาต&อไปนี้  

129-101   พลศึกษาและนันทนาการ             2(1-2-3)

 (Physical Education and Recreation) 

129-102   ศิลปะและสังคีตนิยม              2(1-2-3)

 (Art and Music Appreciation)  

4.  กลุ&มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรB 

**101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห&งชีวิต   3(3-0-6)

   (Art and Music Appreciation)     

**101-403  นิยมไทยและอัศจรรย4ในสยาม               3(3-0-6)

  (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

**101-404  การตามหาและออกแบบความฝoน             3(2-2-5)

  (Designing Your Dream) 

- นักศึกษาสามารถเลือก 

  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได/ 

  ใน 4 กลุ&มวิชาจำนวน 

  ไม&น/อยกว&า 15 หน&วย 

  กิต 
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**101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต       3(2-2-5)

  (Yoga, Meditation and Art of Living) 

**101-406  การถ&ายภาพเชิงสร/างสรรค4             3(2-2-5)

  (Creative Photography) 

 
• หมวดวิชาเฉพาะ ไมJมีการเปลี่ยนแปลง 

o  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) สาระการแก&ไข 

กลุZมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

กลุZมวิชา/รายวิชา จำนวน 
หน'วยกิต 

 กลุ%มวิชาแกน 
125-102  คณิตศาสตร/พ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

126-316  สถิติและความน?าจะเปCน 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร/ 
 

- กลุ%มประเด็นด4านองค8การและระบบสารสนเทศ 
190-204  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 

190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

190-303 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีฯ 

 
- กลุ%มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต8 
190-206  ระบบปฏิบัติการและสถาปXตยกรรม

190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร/ 
190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

192-205 การวิเคราะห/และออกแบบระบบ 

192-207 โครงสร[างข[อมูลและอัลกอริทึม 

192-301 การโต[ตอบระหว?างมนุษย/ฯ 

 
- กลุ%มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต8แวร8 
192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร/  

192-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร/ข้ันสูง 3 (2-3-5)  

192-202 การจัดการฐานข[อมูล 

192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร/เน็ต 

- กลุ%มโครงสร4างพ้ืนฐานของระบบ 
190-101  ระบบเครือข?ายคอมพิวเตอร/ 

192-203 การออกแบบส่ือประสม 

192-204 การส่ือสารข[อมูลและเครือข?าย 

192-428 ความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

9 

3 

3 

3 

 

9 

3 

3 

3 

 

18 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

12 

3 

3 

3 

3 

12 

3 

3 

3 

3 

 กลุ%มวิชาแกน 
125-102  คณิตศาสตร/พ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

126-316  สถิติและความน?าจะเปCน 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร/ 
 

- กลุ%มประเด็นด4านองค8การและระบบสารสนเทศ 
190-204  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 

190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

190-303 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีฯ 

 
- กลุ%มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต8 
190-206  ระบบปฏิบัติการและสถาปXตยกรรม190-

301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร/ 
190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

192-205 การวิเคราะห/และออกแบบระบบ 

192-207 โครงสร[างข[อมูลและอัลกอริทึม 

192-301 การโต[ตอบระหว?างมนุษย/ฯ 

 
- กลุ%มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต8แวร8 
192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร/  

192-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร/ข้ันสูง 3 (2-3-5)  

192-202 การจัดการฐานข[อมูล 

192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร/เน็ต 

- กลุ%มโครงสร4างพ้ืนฐานของระบบ 
190-101  ระบบเครือข?ายคอมพิวเตอร/ 

192-203 การออกแบบส่ือประสม 

192-204 การส่ือสารข[อมูลและเครือข?าย 

192-428 ความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

9 

3 

3 

3 

 

9 

3 

3 

3 

 

18 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

12 

3 

3 

3 

3 

12 

3 

3 

3 

3 
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กลุZมวิชา จำนวนหน'วย
กิต 

กลุZมวิชา จำนวนหน'วย
กิต 

 กลุ'มวิชาเอกเลือก 
192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
190-400 เตรียมสหกิจศึกษา   
190-401 สหกิจศึกษา  
- กลุ'มเทคโนโลยีด:านการบริหารระบบฯ 
192-421 การบริหารเครือขBาย 3 (3-0-6) 
192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของ 
ระบบเครือขBาย 
192-425 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานการ 
บริหารระบบเครือขBาย 
192-426 การวางแผนการใหPบริการ 3 (3-0-6) 
สารสนเทศ 
192-427 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง 
192-429 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานการบริหาร  
ระบบเครือขBาย 2 
192-441 การออกแบบ และติดต้ังระบบเครือขBาย
คอมพิวเตอรW   
192-442 ระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ืองแมBขBาย 
192-443 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุBมเมฆ
เบ้ืองตPน 
- กลุ'มเทคโนโลยีด:านการพัฒนาระบบฯ 
190-203 พฤติกรรมองคWการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
192-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสW 
192-431 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 
192-433 วิศวกรรมซอฟตWแวรW 3 (3-0-6) 
192-434  การออกแบบและพัฒนาซอฟตWแวรW  
192-435 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
192-436 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานการพัฒนา

ซอฟตWแวรW 
192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตWสำหรับอุปกรณW

เคล่ือนท่ี 
192-438 การออกแบบเว็บไซตW 
192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปdดเผยรหัส 
192-451 การทดสอบและประกันคุณภาพ
ซอฟตWแวรW 
192-452 การโปรแกรมสำหรับอินเทอรWเน็ตข้ันสูง 
192-453 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตWสำหรับ
อุปกรณWเคล่ือนท่ีข้ันสูง 
192-454 การออกแบบและพัฒนาฐานขPอมูลข้ัน  
192-455 การตลาดดิจิทัล 
 
-กลุ'มเทคโนโลยีด:านวิทยาการข:อมูล 
192-432 การจัดการคลังขPอมูล  
192-461 พ้ืนฐานวิทยาการขPอมูล 
192-462  การจินตทัศนWขPอมูล  
192-463  การเรียนรูPของเคร่ือง 
192-464  การทำเหมืองขPอมูล 

24 
3 
3 
1 
5 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
 
3 
3 
3 

 กลุ'มวิชาเอกเลือก 
192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
190-400 เตรียมสหกิจศึกษา   
190-401 สหกิจศึกษา  
- กลุ'มเทคโนโลยีด:านการบริหารระบบฯ 
192-421 การบริหารเครือขBาย 3 (3-0-6) 
192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของ 
ระบบเครือขBาย 
192-425 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานการ 
บริหารระบบเครือขBาย 
192-426 การวางแผนการใหPบริการ 3 (3-0-6) 
สารสนเทศ 
192-427 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง 
192-429 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานการบริหาร  
ระบบเครือขBาย 2 
192-441 การออกแบบ และติดต้ังระบบเครือขBาย
คอมพิวเตอรW   
192-442 ระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ืองแมBขBาย 
192-443 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุBมเมฆเบ้ืองตPน 
- กลุ'มเทคโนโลยีด:านการพัฒนาระบบฯ 
190-203 พฤติกรรมองคWการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
192-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสW 
192-431 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 
192-433 วิศวกรรมซอฟตWแวรW 3 (3-0-6) 
192-434  การออกแบบและพัฒนาซอฟตWแวรW  
192-435 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
192-436 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานการพัฒนาซอฟตWแวรW 
192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตWสำหรับอุปกรณW

เคล่ือนท่ี 
192-438 การออกแบบเว็บไซตW 
192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปdดเผยรหัส 
192-451 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟตWแวรW 
192-452 การโปรแกรมสำหรับอินเทอรWเน็ตข้ันสูง 
192-453 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตWสำหรับอุปกรณW
เคล่ือนท่ีข้ันสูง 
192-454 การออกแบบและพัฒนาฐานขPอมูลข้ัน  
192-455 การตลาดดิจิทัล 
 
-กลุ'มเทคโนโลยีด:านวิทยาการข:อมูล 
192-432 การจัดการคลังขPอมูล  
192-461 พ้ืนฐานวิทยาการขPอมูล 
192-462  การจินตทัศนWขPอมูล  
192-463  การเรียนรูPของเคร่ือง 
192-464  การทำเหมืองขPอมูล 
192-465 การวิเคราะหWขPอมูลขนาดใหญB 
192-466  ธุรกิจอัจฉริยะ  
192-467 อินเทอรWเน็ตของสรรพส่ิง 
192-468  การจําลองขPอมูลและสรPางตัวแบบ  

24 
3 
3 
1 
5 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
 
3 
3 
3 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) สาระการแก&ไข 

กลุZมวิชา จำนวนหน'วย
กิต 

กลุZมวิชา จำนวนหน'วย
กิต 

192-465 การวิเคราะหWขPอมูลขนาดใหญB 
192-466  ธุรกิจอัจฉริยะ  
192-467 อินเทอรWเน็ตของสรรพส่ิง 
192-468  การจําลองขPอมูลและสรPางตัวแบบ  
192-469 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานวิทยาการขPอมูล 
1 
192-470 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานวิทยาการขPอมูล 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 

192-469 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานวิทยาการขPอมูล 1 
192-470 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดPานวิทยาการขPอมูล 2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 

 

o หมวดวิชาเลือกเสรี ไม@มีการเปล่ียนแปลง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) สาระการแก&ไข 
กลุ'มวิชา จำนวนหน'วย

กิต 
กลุ'มวิชา จำนวนหน'วย

กิต 
 

3. วิชาเลือกเสร ี
เลือกจากรายวิชาใด ๆ  ที่เปéดสอนใน

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

สยาม 

 

12 

 

 

 

3. วิชาเลือกเสร ี
เลือกจากรายวิชาใด ๆ  ที่เปéดสอนใน

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 

12  
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ของมหาวิทยาลัยสยาม 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

1. กลุ&มวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB 

100-101 หลักเศรษฐศาสตรBและปรัชญาของเศรษฐกิจ 

             พอเพียง              3(3-0-6)   

 (Principles of Economics and Philosophy of 

             Sufficiency Economy) 

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร4ว&าด/วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู&

อย&างจำกัด เพื่อให/เกิด อรรถประโยชน4สูงสุด ประกอบด/วยด/านมห

ภาคว&าด/วยรายได/ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค 

การออม การลงทุน ระดับรายได/ ระดับราคา งบประมาณของ

รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว&างประเทศ และ

ด/านจุลภาคว&าด/วยพฤติกรรมของผู/ดำเนินกิจกรรมต&างๆ ทฤษฎี

การเลือกของผู /บริโภค ทฤษฎีต/นทุน และโครงสร/างของตลาด 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว&าด/วยการดำเนินการตามสายกลาง โดย

มิให/มีการใช/จ&ายเกินตัว ทั ้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และ

ระดับประเทศ เพื่อป≠องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และ

เพื่อให/เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย&างยั่งยืน 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 

               การพัฒนาที่ยั่งยืน                           3(3-0-6)

   (Sufficiency Economy Philosophy for 

               Sustainable Development) 

หลักการแนวคิดและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักการเบื ้องต/นทางเศรษฐศาสตร4และการรู /เท&าทัน

ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว&างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กับการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนและเป≠าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน การ

ดำรงชีวิตในสังคมร&วมสมัยด/วยการน/อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู/จากโครงงานหรือ

กรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        3(3-0-6) 

             (Philosophy, Religions and Life Style) 

หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาต&างๆและความสำคัญของศาสนา

กับการดำเนินชีวิต ความหมายและคุณค&าของชีวิตตามหลักศาสนา 

หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ปoญญา การ

พัฒนาตนและการแก/ปoญหาชีวิตโดยใช/หลักคำสอนทางศาสนา

ต&างๆ รวมถึงการประยุกต4ใช/เพื่อสร/างความสำเร็จในการทำงาน

และการอยู&ร&วมกับผู/อื่นอย&างสันต ิ

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        3(3-0-6)

 (Philosophy, Religions and Life Style)  

หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาต&างๆ และความสำคัญของศาสนา

กับการดำเนินชีวิต ความหมายและคุณค&าของชีวิตตามหลักศาสนา 

หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ปoญญา การ

พัฒนาตนและการแก/ปoญหาชีวิตโดยใช/หลักคำสอนทางศาสนา

ต&างๆ รวมถึงการประยุกต4ใช/เพื่อสร/างความสำเร็จในการทำงาน

และการอยู&ร&วมกับผู/อื่นอย&างสันต ิ

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-103   หลักตรรกศาสตรBและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูD 

             ตลอดชีวิต                          3(2-2-5) 

             (Principles of Logics and Thinking Skill for 

             Lifelong Learning)   

หลักตรรกศาสตร4 ความรู/พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง

นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช/ทักษะการคิดชนิดต&างๆในการ

แก/ปoญหาที่แตกต&างกัน เช&น การคิดวิเคราะห4 การคิดเปรียบเทียบ 

การคิดสังเคราะห4 การคิดวิพากษ4 การคิดอย&างมีวิจารณญาณ การ

คิดประยุกต4 การคิดเชิงมโนทัศน4 การคิดเชิงกลยุทธ4 การคิด

แก/ปoญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร/างสรรค4 การคิดอนาคต 

และการ เรียนรู/ด/วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข/าถึงแหล&งความรู/

เพิ่อการพัฒนาตนเองอย&างต&อเนื่อง 

101-108   หลักตรรกศาสตรBและทักษะการคิดเพื่อ 

             การเรียนรูDตลอดชีวิต                         3(2-2-5) 

             (Principles of Logics and Thinking Skill for  

             Lifelong Learning)   

หลักตรรกศาสตร4 ความรู/พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง

นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช/ทักษะการคิดชนิดต&างๆในการ

แก/ปoญหาที่แตกต&างกัน เช&น การคิดวิเคราะห4 การคิดเปรียบเทียบ 

การคิดสังเคราะห4 การคิดวิพากษ4 การคิดอย&างมีวิจารณญาณ การ

คิดประยุกต4 การคิดเชิงมโนทัศน4 การคิดเชิงกลยุทธ4 การคิด

แก/ปoญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร/างสรรค4 การคิดอนาคต 

และการเรียนรู/ด/วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข/าถึงแหล&งความรู/

เพิ่อการพัฒนาตนเองอย&างต&อเนื่อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

100-104 มนุษยสัมพนัธBและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)

 (Human Relations and Personality 

             Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชน4ของมนุษยสัมพันธ4 ความสัมพันธ4

ระหว&างบุคคลและกลุ&มต&าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให/เหมาะสมกับ

สภาพแวดล/อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง

บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต&าง

ระหว&างบุคคล ภาวะผู /นำ และการฝÆกพฤติกรรมที ่เหมาะสม 

ตลอดจนมารยาททางสังคม 

*101-109 มนุษยสัมพันธBและการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)

  (Human Relations and Personality 

              Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชน4ของมนุษยสัมพันธ4 ความสัมพันธ4

ระหว&างบุคคลและกลุ&มต&างๆ ในสังคม การปรับตัวให/เหมาะสมกับ

สภาพแวดล/อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง

บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต&าง

ระหว&างบุคคล ภาวะผู /นำ การฝÆกพฤติกรรมที ่เหมาะสมและ

มารยาททางสังคม การสร/างความประทับใจแรกพบ การแต&งกาย

การแต&งหน/าและการทำผมเพื่อส&งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสม

กับสถานการณ4 การพัฒนาทักษะการพูดด/วยการออกเสียงที่

ชัดเจนและใช/ภาษาที่ถูกต/องและเหมาะสมกับสถานการณ4  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน                    3(3-0-6) 

             (Psychology in Daily Life)   

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต4ใช/ในชีวิตประจำวัน 

การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข/าใจตนเองและผู/อื่น การ

วิเคราะห4ปฏิสัมพันธ4ระหว&างบุคคล การรับรู/ การอธิบายสาเหตุ

แห&งพฤติกรรมและการจูงใจให/เกิดพฤติกรรมต&าง ๆ บุคลิกภาพ

และความแตกต&างระหว&างบุคคล การพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ4 การจัดการกับความเครียดและความขัดแย/งทางจิต 

สุขภาพจิตและการปรับตัว 

*101-110  จิตวิทยาในชวีิตประจำวัน                   3(3-0-6) 

               (Psychology in Daily Life)   

แนวคิดทางจ ิตว ิทยาและการประยุกต 4ใช /ในช ีว ิตประจำวัน 

พัฒนาการมนุษย4 บุคลิกภาพและความแตกต&างระหว&างบุคคล การ

เข/าใจตนเองและผู/อื่น การวิเคราะห4ปฏิสัมพันธ4ระหว&างบุคคล การ

เรียนรู/และการรับรู/ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ4 

การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม&                         3(3-0-6) 

             (ASEAN in the Modern World)  

การเปลี ่ยนแปลงของโลกในปoจจุบัน การจัดระเบียบโลกใหม& 

ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ต&อโลกปoจจุบัน ความ

เปõนมาของประชาคมอาเซียน ปoจจัยที่มีผลต&ออาเซียน อาทิ ปoจจัย

ทางประวัติศาสตร4 การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

สภาพการณ4และปoญหาของอาเซียนในปoจจุบัน ความสัมพันธ4

ภายในกลุ &มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต&อไทยและ

ประชาคมโลก บทบาทของชาต ิมหาอำนาจต &ออาเซ ียน 

ความสัมพันธ4ระหว&างไทยกับอาเซียน 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม&            3(3-0-6)

   (ASEAN in the Modern World)  

การเปลี ่ยนแปลงครั ้งใหญ&ของเอเชียที ่ม ีแนวโน/มในการเปõน

ศูนย4กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ&มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ

ของโลก ความท/าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคง

อยู&บนเส/นทางการเปõนศูนย4กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน

และประชาคมอาเซียน ด/านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

100-107 อารยธรรมศึกษา                               3(3-0-6) 

             (Civilization Studies)  

อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย 

ปoจจัยที ่กำหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู /เรื ่อง

ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ

ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล&นพื้นบ/าน สถาปoตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลปØ ดุริยางคศิลปØ การศึกษา 

ค&านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน/มของสังคมและวัฒนธรรม 

*101-112  อารยธรรมศึกษา                              3(3-0-6) 

              (Civilization Studies)  

อารยธรรมที่สำคัญ ทั ้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุค

โบราณ ยุคกลาง ยุคใหม& การส&งต&อมรดกทางภูมิปoญญาให/กับโลก

ในยุคปoจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด&นในแต&ละยุค ภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร4และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน

บ/านในกลุ&มอาเซียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

100-108 ทักษะการศึกษา                                3(2-2-5) 

             (Study Skills)            

*101-113  ทักษะการศึกษา                              3(2-2-5)  

               (Study Skills)            

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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คุณค&าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะห4

เจตคติ  และคุณค&าของตนเอง  ของชีวิต  และความสัมพันธ4กับ

การศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จำเปõนสำหรับการศึกษา 

อาทิ การใช/ห/องสมุด  การสืบค/นข/อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การสื่อสารใหม&  และที่เปõนปoจจุบัน  ศึกษาปoญหา และอุปสรรคใน

การศึกษา  การนำเทคโนโลยีการศึกษาไปใช/เพื่อปรับปรุงทักษะ

การวิเคราะห4หลักการคิดเชิงวิพากษ4  และวิจารณ4อย&างสร/างสรรค4  

การทำงานเปõนทีม  การบริหารเวลาในการศึกษา  การบริหาร

ความขัดแย/งทางการศึกษา  ทักษะการอ&าน ฟoง การจดบันทึก การ

จับประเด็น  การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ รวมทั้งทักษะ

การใช/ชีวิตที่สำคัญ ได/แก& ทักษะในการบริหารการเงินส&วนบุคคล  

และทักษะการเปõนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 

คุณค&าของการศึกษา วิธีการศึกษาให/สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา 

ทักษะที่จำเปõนสำหรับการเรียนรู/ในศตวรรษที่ 21 การใช/ห/องสมุด

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห4 การคิดอย&างมี

วิจารณญาณ ความคิดสร/างสรรค4 การทำงานเปõนทีม จิตสาธารณะ 

การบริหารเวลา   

111-101  จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6)  

             (General Psychology)  

แนวทางการศึกษา และความเปõนมาของจิตวิทยา ความหมายของ

พฤติกรรม เป≠าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค&าในทางปฏิบัติ 

การสัมผัสและการรับรู/ แรงจูงใจ การเรียนรู/ บุคลิกภาพและความ

แตกต&างระหว&างบุคคล อารมณ4 พัฒนาการของแต&ละช&วงวัย 

สติปoญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา

สุขภาพจิต การเข/าใจและการพัฒนาตนเอง 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6)  

             (General Psychology)  

แนวทางการศึกษาและความเปõนมาของจิตวิทยา ความหมายของ

พฤติกรรม เป≠าหมายของวิชาจิตวิทยาและคุณค&าในทางปฏิบัติ 

การสัมผัสและการรับรู/ แรงจูงใจ การเรียนรู/ บุคลิกภาพและความ

แตกต&างระหว&างบุคคล อารมณ4 พัฒนาการของแต&ละช&วงวัย 

สติป oญญาและการว ัด ความผิดปกติทางจ ิตและการพัฒนา

สุขภาพจิต การเข/าใจและการพัฒนาตนเอง 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-102  สังคมวิทยาเบื้องตDน                           3(3-0-6) 

             (Introduction to Sociology)   

อิทธิพลของสิ่งแวดล/อมทางสังคมที่มีต&อบุคคล สถานภาพ และ

บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ&มต&อพฤติกรรมของ

บุคคล โครงสร/างของกลุ&ม และความเปõนผู/นำ เจตคติในการทำงาน 

การมีมนุษยสัมพันธ4ที่ดี  พิจารณาความสำคัญและวิวัฒนาการของ

สถาบันต&าง ๆ โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ

ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องตDน                           3(3-0-6) 

             (Introduction to Sociology)   

อิทธิพลของสิ่งแวดล/อมทางสังคมที่มีต&อบุคคล สถานภาพ และ

บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ&มต&อพฤติกรรมของ

บุคคล โครงสร/างของกลุ&ม และความเปõนผู/นำ เจตคติในการทำงาน 

มนุษยสัมพันธ4ที่ดี ความสำคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต&าง ๆ 

โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง

ทางประชากร 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-103  หลักเศรษฐศาสตรB                             3(3-0-6) 

             (Principle of Economics)   

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร4ที่ว&าด/วยมูลค&า ราคาและการจัดสรร

ทร ัพยากร พฤต ิกรรมของผ ู / บร ิ โภค แนวความค ิด เร ื ่ อง

อรรถประโยชน4 ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค/า ภายใต/

ทฤษฎีต/นทุนและปoจจัยต&างๆ ที่กำหนดอุปทานของสินค/าและ

บริการของปoจจัยการผลิต ในตลาดที่มีการแข&งขันอย&างสมบูรณ4

และไม&สมบูรณ4 ปoจจัยการผลิตและการกำหนดปoจจัยการผลิตโดย

ย&อในส&วนของต/นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

101-116  หลักเศรษฐศาสตรB                             3(3-0-6) 

             (Principle of Economics)   

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร4ที่ว&าด/วยมูลค&า ราคาและการจัดสรร

ทร ัพยากร พฤต ิกรรมของผ ู /บร ิ โภค แนวความค ิด เร ื ่ อง

อรรถประโยชน4 ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค/า ภายใต/

ทฤษฎีต/นทุนและปoจจัยต&างๆ ที่กำหนดอุปทานของสินค/าและ

บริการของปoจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข&งขันอย&างสมบูรณ4และ

ไม&สมบูรณ4 ปoจจัยการผลิตและการกำหนดปoจจัยการผลิตโดยย&อใน

ส&วนของต/นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-106  สันติภาพศึกษา                                2(2-0-4) 

             (Peace Studies)        

ความแตกต &างระหว &างแนวความค ิดพ ื ้นฐานทางปร ัชญา 

กระบวนการสื่อสารของมนุษย4และระดับภาษาที่ใช/ เพื่อสร/างความ

- ยกเลิก 
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เข /าใจที ่ตรงก ัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเม ืองและ

เศรษฐกิจในระบบต&างๆ สาเหตุแห&งความขัดแย/งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และศาสนา อันนำไปสู &ความขัดแย/งทางอาวุธและ

สงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปoจจุบัน 

วิเคราะห4ถึงวิธ ีในการแก/ไขปoญหาข/อขัดแย/งโดยสันติวิธ ีและ

ปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปoจเจกบุคคล ครอบครัว องค4กร 

สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลดกำลัง

อาวุธ การยอมรับความแตกต&างระหว&างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  

บทบาทของสหประชาชาติและองค4กรต&าง ๆ ในการผดุงรักษา

สันติภาพของโลก 

111-107  ความรูDเบื้องตDนดDานทรัพยBสินทางปìญญา 2(2-0-4)

 (Introduction to Intellectual Property) 

ความสำคัญของการปกป≠องสิทธิในทรัพย4สินทางปoญญาที่มีต&อการ

ส&งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย4ตลอดจนการพัฒนาความก/าวหน/า

ด/านวิทยาศาสตร4เทคโนโลยี และพัฒนาการด/านศิลปะและ

วรรณกรรมความเกี ่ยวข/องกับทรัพย4สินทางปoญญาของบุคคล  

ธุรกิจ  และองค4กรประเภทต&าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข/องกับ

ทรัพย4สินทางปoญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค/า 

รวมทั้งสนธิสัญญาระหว&างประเทศที่เกี ่ยวข/องกับลิขสิทธิ ์และ

เคร ื ่องหมายการค /า  เช &น สนธ ิส ัญญา WTO  TRIP’s  และ  

Patient Cooperation Treaty  บทบาทขอ ง  WIPO  ใ นก า ร

ส&งเสริมการปกป≠องทรัพย4สินทางปoญญาระหว&างประเทศตลอดจน

การบริหารให/เปõนไปตามสนธิสัญญาระหว&างประเทศที่เกีย่วข/อง 

การเรียนการสอนจะเน/นกรณีศึกษา ด/านการประยุกต4หลักการทาง

ทรัพย4สินทางปoญญาที่เกี่ยวข/องกับปoญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ 

ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร4 

- ยกเลิก 

112-101  อารยธรรม                                      3(3-0-6) 

             (Civilizations)           

ประว ัต ิความเป õนมาของอารยธรรม  และว ิว ัฒนาการของ

มนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม&บททั้งตะวันตกและตะวันออก 

ซึ่งได/ทิ้งมรดกให/กับโลกในยุคปoจจุบัน อารยธรรมยุคฟ≥¥นฟูศิลปะ

วิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปoญญา ศึกษา

ประวัติศาสตร4ไทยตั้งแต&สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร4 ในด/าน

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ4กับ

ต&างประเทศ 

- ยกเลิก 

112-102  ความรูDเบื้องตDนเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตรB 

                            3(3-0-6) 

 (Fundamental of Philosophy and Logic) 

พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร4 

สุนทรียศาสตร4 ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต&ยุค

โบราณจนถึงยุคปoจจุบัน ศึกษาลักษณะความคิด กระบวนการของ

ความคิดอย&างมีเหตุผล ทั ้งแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธ ีการทาง

- ยกเลิก 
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วิทยาศาสตร4 เพื่อสามารถประยุกต4ใช/ให/สอดคล/องกับสภาพสังคม

ปoจจุบัน 

112-103  มนุษยBกับวรรณกรรม                          3(3-0-6) 

             (Man and Literature)   

ความหมาย กำ เน ิ ด  และร ูปแบบต & า ง  ๆ  ของวรรณคดี   

ความสัมพันธ4ระหว&างมนุษย4กับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ

วรรณกรรม วิเคราะห4ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ4 และ

ค&านิยมของมนุษย4 อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต&าง ๆ คือ บท

กวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและบทความที่มีค&าชี้ให/เห็นปoญหา

ของมนุษย4ในภาวะแวดล/อมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดก

อารยธรรมอันมีอิทธิพลต&อนักเขียนเหล&านั้น 

- ยกเลิก 

112-104  มนุษยกับศิลปะ                                3(3-0-6) 

             (Man and Arts)       

ความหมายของสุนทรียศาสตร4 ทรรศนะของปรัชญาเมธี และ

ศิลปzนกลุ&มสำคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่

มีต&อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยที่สำคัญ ๆ ตั้งแต&ยุคโบราณจนถึง

ยุคปoจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค&าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทย

และสากล รู/จักผลงานอันยิ่งใหญ&ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปzน

ในสาขาต&างๆ  ให/มีความรู/เบื้องต/นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และ

สากล ชี ้ให/เห็นถึงประโยชน4ที ่สามารถนำไปประยุกต4ใช/ในชีวิต 

ประจำวันได/ 

- ยกเลิก 

112-106  ไทยศึกษา                                       3(3-0-6) 

             (Thai Studies)        

ความเปõนมาของชุมชนไทย  ปoจจัยที่กำหนดลักษณะสังคมและ

วัฒนธรรมไทย ความรู /เร ื ่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาใน

สังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธ ีกรรม  

การละเล&นพื ้นบ/าน สถาปoตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  

นาฏศิลปØ ดุริยางค4ศิลปØ การศึกษาค&านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน/ม

สังคมและวัฒนธรรม 

- ยกเลิก 

112-107   ศาสนาเปรียบเทียบ                            3(3-0-6) 

             (Comparative Religions)   

ศาสนาที่สำคัญ ๆ ต&าง ๆ เช&น ศาสนาพราหมณ4 (ฮินดู) ยิว ชินโต  

เต∑า เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต4 อิสลาม บาไฮ โดยนำศาสนาต&าง ๆ 

ดังกล&าวมาเปรียบเทียบในหัวข/อที่สำคัญ ๆ เช&น เปรียบเทียบเรื่อง

กาลเวลาและสถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปoจจุบัน 

ศาสนาฝ¶ายเทวนิยมกับอเทวนิยม การสร/างและการสลายโลก 

ศรัทธาและฐานะของมนุษย4 ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแห&ง

ศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต 

คำสอนเรื่องความหวังให/ผู/มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดี

อันสูงสุด 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเลิก 

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว                   2(2-0-4) 

             (Family Life Planning)   

- ยกเลิก 



 

134 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

ความรู/เข/าใจในความสำคัญของความแตกต&างเกี่ยวกับเพศศึกษา  

ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และนำไปสู &แนวคิดที่

ถูกต/องด/านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต&อตนเองในการดำเนินชีวิต

ภายใต/สภาวะสิ่งแวดล/อมที่เปลี่ยนแปลงอย&างรวดเร็ว เน/นการ

เตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้ง

การเรียนรู/ความแตกต&างระหว&างบุคคลทางด/านวัฒนธรรมและ

ด/านสังคม 

112-109 ดนตรีปฏิบัติ                                    2(1-2-3) 

             (Music Practice)        

ประวัต ิ ล ักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรี

ประเภทต&าง ๆ การตอบสนองอารมณ4ต&อดนตรี คุณค&าของศิลปะ  

และดนตรีกับการดำรงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต&าง ๆ ทั้ง

เครื่องดนตรีไทยและสากล  ฝÆกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

อย&างน/อย 1 ชนิด การฝÆกซ/อมเบื้องต/นที่ถูกต/องทั้งแบบเดี่ยวและ

แบบผสมวง การอ&านโน/ตดนตรี ทักษะในการฟoงเพื่อให/ซาบซึ้งถึง

คุณประโยชน4ที่ได/รับจากการฝÆกซ/อมและการเล&นดนตร ี

- ยกเลิก 

 **101-102  ความเปñนพลเมืองในสังคมไทย 

                และสังคมโลก                          3(3-0-6)                                         

      (Civic Literacy in Thai and Global  

                Context)   

สภาพการณ4ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ

กลุ&มประเทศต&างๆ ประเด็นปoญหาร&วมสมัยในสังคมโลก ประเทศ

ไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการ

ทางความคิดที่เปõนสากล ความรับผิดชอบต&อสังคม การรู/หน/าที่

ของพลเมืองและรับผิดชอบต&อสังคมในการต&อต/านการทุจริต 

ความสัมพันธ4ระหว&างความเปõนพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ

ประเทศ บทบาทและหน/าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 

เปzดใหม& 

 **101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 

                เพื่อความเปñนผูDนำ               3(2-2-5)

    (Designing Your Self and Personality for 

                Leadership) 

การวิเคราะห4ตนเอง การรู/จักตนเอง การกำหนดเป≠าหมายในชีวิต 

การเสริมสร/างการเห็นคุณค&าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การ

เสริมสร/างความมั่นใจในการอยู&ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่

สาธารณะ การแนะนำตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต&อผู/อื่น 

การพัฒนาภาวะผู/นำ ทักษะมนุษยสัมพันธ4 การทำงานเปõนทีม   

เปzดใหม& 

 **101-104  การบริหารการเงินอย&างชาญฉลาด       3(3-0-6) 

                (Smart Money Management)  

การเงินกับชีวิตประจำวัน สิทธิและหน/าที่ เป≠าหมายการเงิน การ

บริหารการเงินส&วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนใน

ประเทศและต&างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู/ การวางแผน

เปzดใหม&เพื่อพัฒนา 

financial literacy 
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ภาษี การเปõนผู /ประกอบการ การบริหารพอร4ตการลงทุน การ

เตรียมตัวก&อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

 **101-105  เปôดโลกชุมชนและการเรียนรูDผ&านกิจกรรม   

               3(2-2-5) 

 (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู/เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห4ชุมชนเพื่อค/นหาประเด็น

ปoญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให/ชุมชนเปõนฐานของการเรียนรู/

ร&วมกันระหว&างผู /เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม

ทักษะการเข/าถึงชุมชน การสร/างการมีส&วนร&วม ทักษะการใช/ชีวิต

และทักษะด/านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู/ผ&านกิจกรรมบริการ 

การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม

บริการชุมชน การเตรียมความพร/อมสู &การเปõนนักวิจ ัยและ

นักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย&าง

ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

 

 **101-106  กฎหมายและการเมืองใกลDตัว            3(3-0-6)

    (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื ้องต/น กฎหมายใกล/ตัวที่

เกี ่ยวข/องในชีวิตประจำวัน อาทิ กฎหมายแพ&ง กฎหมายอาญา 

สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย4สินทางปoญญา กฎหมายภาษีอากร 

และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ4ปoจจุบันของสังคม 

 

2. กลุ&มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

113-108   การใชDภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 

             (Thai Usage for Communication)   

โครงสร/างทางไวยากรณ4ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร 

ความแตกต&างระหว&างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและ

ไม&เปõนทางการสำนวนโวหาร คำราชาศัพท4 หลักการอ/างอิง การ

สื่อสารทางโทรศัพท4 หลักการเขียนในรูปแบบต&างๆ เช&น จดหมาย

สมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุป

ความ การเขียนโต/ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝÆก

ทักษะการใช/ภาษาไทยทั้งการฟoง การพูด การอ&าน และการเขียน 

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 

               (Thai Language for Communication)  

การใช/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ4ต&างๆ การฟoงจับ

ใจความ หลักการใช/ภาษาในการพูดให/บรรลุวัตถุประสงค4และ

เหมาะสมกับกาลเทศะ การอ&านจับใจความ สรุปความ และ

วิเคราะห4สารที่อ&าน หลักการใช/ภาษาในการเขียนในรูปแบบต&างๆ   

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 

แก/คำอธิบายรายวิชา 

113-109   การใชDภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ            3(2-2-5) 

             (Thai Usage for Presentation)  

หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช/คำ ประโยค คำเชื่อม สำนวนโวหาร 

การออกเสียงคำที่ถูกต/อง และการพูดในสถานการณ4ต&างๆ การ

แสดงความคิดเห็นและการนำเสนอ อาทิ การนำเสนอเชิงวิชาการ 

การนำเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ4เพื่อให/ได/งาน ตลอดจน

การเขียนโครงการ การเลือกช&องทางการสื่อสาร และการอ&าน

ข/อมูลเชิงสถิต ิ

*101-202  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ                  3(2-2-5) 

               (Thai Language for Presentation)  

การใช/ภาษาไทยนำเสนอข/อมูลในสถานการณ4ต&างๆ อาทิ การ

นำเสนอข/อมูลทางวิชาการ การนำเสนอข/อมูลทางธุรกิจ การแสดง

ความคิดเห็น วิเคราะห4และวิจารณ4 การนำเสนอข/อมูลที่มีความ

น&าเชื่อถือ การเลือกใช/ช&องทางการสื่อสารอย&างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพเปõนประโยชน4ต&อการศึกษาและการทำงาน 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 

แก/คำอธิบายรายวิชา 

114-101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)            2(1-2-3) 

ฝÆกทักษะการฟoง พูด อ&านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝÆกการ

ฟoงในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช&น 

การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนำ การแสดงความยินดีหรือ

- ยกเลิก 
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เสียใจและอื่นๆเน/นการออกเสียงให/ถูกต/องตามหลักภาษา ฝÆก

ทักษะการอ&านข/อความในระดับประโยคและย&อหน/า โดยใช/ความรู/

ด/านไวยากรณ4และโครงสร/างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช/

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝÆกเขียนตอบคำถามโดยใช/ประโยคที่

ถูกต/องตามหลักไวยากรณ4 

114-102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)            2(1-2-3) 

ฝÆกทักษะการฟoง พูด อ&านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษา

วัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ/าของภาษา ปoญหาและความ

แตกต&างของการใช/ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู&ทักษะการพูด โดยการ

ใช /ว ัจนภาษาและอวัจนภาษาที ่ด ี ฝ Æกทักษะการอ&านขั ้นต/น 

ประกอบด/วยการจับใจความและรายละเอียดต&างๆ ความสัมพันธ4

ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝÆกการอ&านในระดับเรื ่อง

รวมทั้งการเขียนตอบคำถามโดยใช/ประโยค ศัพท4และสำนวนอื่นๆ 

ที่ถูกต/องตามหลักไวยากรณ4 

- ยกเลิก 

114-201  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)            2(1-2-3) 

ฝÆกทักษะการฟoง พูด อ&านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น 

ฝÆกการฟoงและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ4ต&างๆ ที่มีระดับ

ความยากมากขึ้น เช&น การพูดทางโทรศัพท4 การสัมภาษณ4 การเล&า

เรื่องและอื่นๆ ฝÆกการอ&านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษา

การเขียน อนุเฉทและข/อความต&างๆโดยเน/นความถูกต/องตามหลัก

ไวยากรณ4 ตลอดจนฝÆกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน 

- ยกเลิก 

114-202  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)            2(1-2-3) 

ฝÆกทักษะการฟoง พูด อ&านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช/ใน

การติดต&อสื่อสารได/ดี ฝÆกทักษะการเขียนย&อความ การจดบันทึก 

การจับใจความจากข/อความหรือบทความที่อ&านหรือฟoงจากผู/สอน

หรือเทปบันทึกเสียง ฝÆกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กำหนด

หรือตามความสนใจ โดยสามารถใช/สำนวนที่ถูกต/องตามความนิยม

และหลักไวยากรณ4 ตลอดจนฝÆกทักษะตามแนวทางการทดสอบ

มาตรฐาน  

- ยกเลิก 

114-301  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)            2(1-2-3) 

ฝÆกทักษะการฟoง พูด อ&านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน

และฝÆกฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพื่อให/เปõนไปตามแนวทางการทดสอบ

ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

- ยกเลิก 

114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)            2(1-2-3) 

ฝÆกทักษะการฟoง พูด อ&านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน

และฝÆกฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งสี่ทักษะเพื่อให/เปõนไปตาม

แนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

- ยกเลิก 

114-303   การใชDภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ              2(1-2-3) 

             (English Usage for Profession) 

โครงสร/างทางไวยากรณ4ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร/างทาง

ไวยากรณ4ในการสื่อสาร ความแตกต&างระหว&างภาษาเขียนและ

ภาษาพูด ภาษาทางการและไม&เปõนทางการ หลักการพื้นฐาน ใน

- ยกเลิก 



 

137 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

การแปลอย&างเป õนระบบ ศัพท4เทคนิคและศัพท4เฉพาะของ

สาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเปõนไทย และไทยเปõนอังกฤษ 

114-304   เทคนิคการใชDภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทาง 

             วิชาชีพ              2(1-2-3) 

 (English Presentation Techniques for  

             Profession) 

หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช/คำ ประโยค คำเชื่อม โวหาร การ

ออกเสียงคำที่ถูกต/อง และการพูด ในสถานการณ4ต&างๆ การแสดง

ความคิดเห็นและการนำเสนอ อาทิ การนำเสนอเชิงวิชาการ การ

นำเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ4เพื่อให/ได/งาน 

- ยกเลิก 

113-103   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)            2(1-2-3) 

สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพท4ที ่ใช/ใน

ชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และสำนวนต&าง ๆ อย&างง&าย ฝÆก

สนทนาภาษาจีน โดยเน/นการออกเสียงที่ถูกต/อง 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)            3(2-2-5) 

สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพท4ประมาณ 

300 คำ และสำนวนต&าง ๆ อย&างง&ายที่ใช/ในชีวิตประจำวัน ฝÆก

สนทนาภาษาจีน โดยเน/นการออกเสียงทีถู่กต/อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เพิ่มหน&วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)            2(1-2-3) 

ฝÆกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพท4จากพจนานุกรมจีน-

ไทย สนทนาภาษาจีนด/วยหัวข/อเรื่องที่เปõนที่สนใจ ศึกษาคำศัพท4

เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ    

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)            3(2-2-5) 

การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพท4จากพจนานุกรมจีน-

ไทย สนทนาภาษาจีนด/วยหัวข/อเรื่องที่เปõนที่สนใจ ศึกษาคำศัพท4

เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เพิ่มหน&วยกิต 

113-201  ภาษาจีน 3 (Chinese 3)            2(1-2-3) 

ฝÆกเรียบเรียงประโยคเชิงซ/อน สนทนาภาษาจีนด/วยหัวข/อเรื่องที่

เปõนที่สนใจ ศึกษาคำศัพท4เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ  

- ยกเลิก 

113-202  ภาษาจีน 4 (Chinese 4)            2(1-2-3)

ฝÆกเรียบเรียงประโยคเชิงซ/อนอื่นๆ มากขึ้น ศึกษาความแตกต&าง

ระหว&างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย&อจีน สนทนาภาษาจีนด/วย

หัวข/อเรื่องที่เปõนที่สนใจ ศึกษาคำศัพท4เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ

     

- ยกเลิก 

113-105 ภาษาญี่ปุûน 1 (Japanese 1)            2(1-2-3) 

การฟoง พูด ภาษาญี่ปุ¶นขั้นพื้นฐาน วิเคราะห4โครงสร/างพื้นฐานของ

ภาษาญี่ปุ¶นและไวยากรณ4 ศึกษาระบบเสียงและโครงสร/างพื้นฐาน

ของภาษาญี่ปุ¶น ฝÆกทักษะการอ&านประโยคอย&างง&าย และการเขียน

ด/วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญี่ปุûน 1 (Japanese 1)            3(2-2-5) 

การฟoง พ ูด ภาษาญี ่ป ุ ¶นข ั ้นพื้นฐาน โครงสร /างพื ้นฐานของ

ภาษาญี่ปุ¶น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ¶น คำศัพท4 และ สำนวน

อย&างง&าย ทักษะการอ&านประโยคอย&างง&ายและการเขียนด/วย

ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เพิ่มหน&วยกิต 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

113-106 ภาษาญี่ปุûน 2 (Japanese 2)            2(1-2-3)  

ฝÆกทักษะการฟoงและการพูดโดยใช/โครงสร/างไวยากรณ4ที่ซับซ/อน

ขึ ้น และคำศัพท4ใหม& ฝÆกการอ&านคันจิ และเขียนบทความใน

ชีวิตประจำวันและใช/สำนวนต&างๆ อย&างง&าย 

101-212 ภาษาญี่ปุûน 2  (Japanese 2)            3(2-2-5) 

ทักษะการฟoงและการพูดโดยใช/โครงสร/างไวยากรณ4ที่ซับซ/อนขึ้น 

คำศัพท4และสำนวนอย&างง&าย  ฝÆกการอ&านคันจิ และเขียนอนุเฉท

ในระดับง&ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เพิ่มหน&วยกิต 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

113-203 ภาษาญี่ปุûน 3 (Japanese 3)            2(1-2-3) 

ฝÆกการฟoงและเรียนรู/บทสนทนาในรูปแบบต&าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา

ไวยากรณ4ที่มีความซับซ/อนมากขึ้น พัฒนาการอ&านคันจิจากที่ได/

ศึกษามาก&อนหน/านี ้

- ยกเลิก 

113-204 ภาษาญี่ปุûน 4 (Japanese 4)            2(1-2-3) 

พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ¶น เรียนรู/ขนบธรรมเนียม

และประเพณีของญี่ปุ¶น พัฒนาทักษะการอ&าน การเขียนแบบคันจิ 

- ยกเลิก 
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เรียนรู /คำศัพท4เพิ ่มเติม ศึกษาโครงสร/างทางไวยากรณ4ที ่ความ

ซับซ/อนมากยิ่งขึ้น 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)            2(1-2-3)             

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร/างพื้นฐานของ

ภาษาเกาหลี คำศัพท4ที่ใช/ในชีวิตประจำวัน ฝÆกทักษะการฟoงและ

การพูด เน/นประโยคสนทนาอย&างง&ายที่ใช/ในชีวิตประจำวัน   

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)            3(2-2-5) 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร/างพื้นฐานของ

ภาษาเกาหลี คำศัพท4ที่ใช/ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟoงและการ

พูด เน/นประโยคสนทนาอย&างง&ายที่ใช/ในชีวิตประจำวัน   

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เพิ่มหน&วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)            2(1-2-3)

ฝÆกทักษะการฟoงและการพูดโดยใช/โครงสร/างไวยากรณ4ของภาษา

เกาหลีที ่ซ ับซ/อนขึ ้น เน/นประโยคสนทนาและคำศัพท4ที ่ใช/ใน

ช ีว ิตประจำว ัน ฝ Æกท ักษะการอ &านและเข ียนบทความใน

ชีวิตประจำวันและใช/สำนวนต&าง ๆ อย&างง&าย 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)            3(2-2-5)             

ทักษะการฟoงและการพูดโดยใช/โครงสร/างไวยากรณ4ของภาษา

เกาหลีที ่ซับซ/อนขึ้น บทสนทนาอย&างง&าย และ คำศัพท4ที ่ใช/ใน

ช ีว ิตประจำว ัน ท ักษะการอ &านและเข ียนอน ุ เฉทเก ี ่ยวกับ

ชีวิตประจำวันโดยใช/สำนวนอย&างง&าย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เพิ่มหน&วยกิต 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)            2(1-2-3) 

ฝÆกการฟoงและเรียนรู/บทสนทนาในรูปแบบต&าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา

ไวยากรณ4ที่มีความซับซ/อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ

อ&าน และเขียนเพื ่อสื ่อสารในสถานการณ4ต&างๆ ด/วยภาษาที่

เหมาะสม และศึกษาคำศัพท4เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)            2(1-2-3) 

พัฒนาความสามารถในการพูด เร ียนรู /ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ&าน พัฒนาการอ&านและการ

เขียน เรียนคำศัพท4เพิ่มเติม เข/าใจโครงสร/างไวยากรณ4 เพื่อทำ

ความเข/าใจภาษาเกาหลีที่ได/เรียนก&อนหน/านี้และวิธีการใช/อย&าง

ถูกต/อง 

- ยกเลิก 

102-101 ภาษาพม&า 1 (Burmese 1)            2(1-2-3) 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค เรียนรู /โครงสร/าง

พื้นฐานของภาษาพม&าคำศัพท4ที่ใช/ในชีวิตประจำวัน ฝÆกทักษะการ

ฟoงและการพูด เน/นประโยคสนทนาอย&างง&ายที่ใช/ในชีวิตประจำวัน   

- ยกเลิก 

102-102 ภาษาพม&า 2 (Burmese 2)            2(1-2-3) 

ฝÆกทักษะการฟoงและการพูดโดยใช/โครงสร/างไวยากรณ4ของภาษา

พม&าที ่ซ ับซ/อนขึ ้น เน/นประโยคสนทนาและคำศัพท4ท ี ่ ใช /ใน

ช ีว ิตประจำว ัน ฝ Æกท ักษะการอ &านและเข ียนบทความใน

ชีวิตประจำวันและใช/สำนวนต&างๆ อย&างง&าย 

- ยกเลิก 

102-103 ภาษาพม&า 3 (Burmese 3)            2(1-2-3) 

ฝÆกการฟoงและเรียนรู/บทสนทนาในรูปแบบต&าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา

ไวยากรณ4ของภาษาพม&า ที่มีความซับซ/อนมากขึ้น พัฒนาทักษะ

การสนทนา การอ&าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ4ต&างๆ 

ด/วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคำศัพท4เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-104 ภาษาพม&า 4 (Burmese 4)            2(1-2-3) 

พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื ่อ และ

ประเพณีของพม&า พัฒนาการอ&านและการเขียนตัวอักษร เรียน

คำศัพท4เพิ่มเติม เข/าใจโครงสร/างไวยากรณ4 เพื่อทำความเข/าใจ

ภาษาพม&าที่ได/เรียนก&อนหน/านี้และวิธีการใช/อย&างถูกต/อง 

- ยกเลิก 

102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1                  2(1-2-3) - ยกเลิก 
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             (Bahasa Indonesia 1)   

ตัวอ ักษร ระบบเสียง โครงสร/างพื ้นฐานของภาษาบาฮาซา

อินโดนีเซีย คำศัพท4ที่ใช/ในชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และ

สำนวนต&าง ๆ อย&างง&าย ฝÆกทักษะการฟoงและการพูด เน/นประโยค

สนทนาอย&างง&ายที่ใช/ในชีวิตประจำวัน   

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2                  2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 2)   

ฝÆกทักษะการฟoงและการพูดโดยใช/โครงสร/างไวยากรณ4ของภาษา

บาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ/อนขึ้น เน/นประโยคสนทนาและคำศัพท4

ที ่ใช/ในชีวิตประจำวัน ฝÆกทักษะการอ&านและเขียนบทความใน

ชีวิตประจำวันและใช/สำนวนต&างๆ อย&างง&าย 

- ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                  2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 3)   

ฝÆกการฟoงและเรียนรู/บทสนทนาในรูปแบบต&าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา

ไวยากรณ4ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่มีความซับซ/อนมากขึ้น 

พัฒนาทักษะการสนทนา การอ&าน และเขียนเพื ่อสื ่อสารใน

สถานการณ4ต&างๆ ด/วยภาษาที ่เหมาะสม และศึกษาคำศัพท4

เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4                  2(1-2-3) 

             (Bahasa Indonesia 4)   

พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื ่อ และ

ประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ&านและการเขียนตัวอักษร 

เรียนคำศัพท4เพิ ่มเติม เข/าใจโครงสร/างไวยากรณ4 เพื ่อทำความ

เข/าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได/เรียนก&อนหน/านี้และวิธีการใช/

อย&างถูกต/อง 

- ยกเลิก 

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 1)   

ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร/างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย 

คำศัพท4ที่ใช/ในชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และสำนวนต&าง ๆ 

อย&างง&าย ฝÆกทักษะการฟoงและการพูด เน/นประโยคสนทนาอย&าง

ง&ายที่ใช/ในชีวิตประจำวัน 

- ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 2)   

ฝÆกทักษะการฟoงและการพูดโดยใช/โครงสร/างไวยากรณ4ของภาษา

บาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ/อนขึ้น เน/นประโยคสนทนาและคำศัพท4ที่

ใช/ในชีวิตประจำวัน ฝÆกทักษะการอ&านและเขียนบทความใน

ชีวิตประจำวนัและใช/สำนวนต&างๆ อย&างง&าย 

- ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 3)   

ฝÆกการฟoงและเรียนรู/บทสนทนาในรูปแบบต&าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา

ไวยากรณ4ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที ่มีความซับซ/อนมากขึ้น 

พัฒนาทักษะการสนทนา การอ&าน และเขียนเพื ่อสื ่อสารใน

- ยกเลิก 
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สถานการณ4ต&างๆ ด/วยภาษาที ่เหมาะสม และศึกษาคำศัพท4

เพิ่มเติม 

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                    2(1-2-3) 

             (Bahasa Malaysia 4)   

พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื ่อ และ

ประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ&านและการเขียนตัวอักษร เรียน

คำศัพท4เพิ่มเติม เข/าใจโครงสร/างไวยากรณ4 เพื่อทำความเข/าใจ

ภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได/เรียนก&อนหน/านี้และวิธีการใช/อย&าง

ถกูต/อง 

- ยกเลิก 

 **101-203  ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น            3(2-2-5)

    (English for Remediation)  

การวัดผล :  ผ&าน (Satisfactory - S) และ ไม&ผ&าน 

(Unsatisfactory - U) 

เงื่อนไข :  เปõนรายวิชาไม&นับหน&วยกิตที่นักศึกษาต/องสอบผ&าน (S) 

จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวัน ได/ 

คำศัพท4สำนวนโครงสร/างทางไวยากรณ4ขั้นพื้นฐาน และทักษะการ

สื่อสารที่ใช/บ&อยในชีวิตประจำวัน การอ&านและการเขียนข/อความ

สั้นๆ การตั้งคำถามและการตอบอย&างสั้น บทสนทนาอย&างง&ายใน

ระดับคำ วลี และประโยคสั้นๆ 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได/คะแนนต่ำกว&าเกณฑ4ที ่มหาวิทยาลัย

กำหนด ต/องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

เปzดใหม& 

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน            3(2-2-5) 

      (Daily Life English)         

คำศัพท4 สำนวน และ โครงสร/างทางไวยากรณ4 และ ทักษะในการ

สื่อสาร โดยเน/นที่หัวข/อในชีวิตประจำวัน ความสนใจส&วนบุคคล 

และสถานการณ4ปoจจุบัน 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได/คะแนนสูงกว&าเกณฑ4ที ่มหาวิทยาลัย

กำหนด ให /ยกเว /นการลงทะเบ ียนเร ียนรายว ิชา 101-204 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English) และให/ได/

เกรด A ในรายวิชาดังกล&าว 

เปzดใหม& 

 **101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

                (English for Academic Study)  

การฝÆกทักษะที่จำเปõนที่เกี่ยวข/องเชิงวิชาการ การฟoง การพดู การ

อ&าน ไวยกรณ4 การเขียน และคำศัพท4 

เปzดใหม& 

 **101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ

                           3(2-2-5) 

                (English for Professional Presentation)  

หลักการพูด การเลือกใช/คำ ประโยค คำเชื่อม โวหาร การออก

เสียงคำ และการพูดในสถานการณ4ต&าง ๆ การแสดงความคิดเห็น

เปzดใหม& 
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และการนำเสนอเชิงวิชาการ การนำเสนอทางธุรกิจ และการ

สัมภาษณ4งาน 

 **101-207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขDอสอบมาตรฐาน 

                                       3(2-2-5) 

                (English for Proficiency Test)  

บูรณาการทักษะการใช/ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด/าน การฟoง การพูด 

การอ&าน และการเขียนเพื ่อการสอบข/อสอบมาตราฐาน ฝÆกให/

นักศึกษาคุ/นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข/อสอบ TOEFL ฝÆก

เทคนิคที่เปõนประโยชน4สำหรับทำข/อสอบ 

เปzดใหม& 

 **101-208  การเขียนโคDดคอมพิวเตอรBสำหรับทุกคน 3(2-2-5)

    (Computer Coding for Everyone) 

ความรู/พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด/วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพ

ทอน เครื่องมือที่ใช/ในการเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การ

ประมวลผลด/วยคอมมานด4ไลน4 ชนิดของข/อมูลและตัวแปร การรับ

ข/อมูลเข/าและการแสดงผลลัพธ4 การใช/งานคำสั่งทางเลือก การใช/

งานคำสั่งวนลูป การสร/างฟoงก4ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร4และ

กราฟฟzก และการประยุกต4ใช/กับงานด/านกราฟzก  

เปzดใหม& 

3. กลุ&มวิชาคณิตศาสตรBและวิทยาศาสตรB 3. กลุ&มวิชาวิทยาศาสตรBและคณิตศาสตรB เปลี่ยนชื่อกลุ&มวิชา 

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(2-2-5) 

             (Information Technology)  

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร4 ส&วนประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร4 หน/าที่การทำงานของฮาร4ดแวร4และซอฟต4แวร4 ระบบ

การสื่อสารข/อมูลและเครือข&ายคอมพิวเตอร4 เทคโนโลยีสื่อประสม 

อินเทอร4เน็ตและการประยุกต4ใช/งาน ตลอดจนการฝÆกปฏิบัติสืบค/น

ข/อมูลทางอินเทอร4เน็ต ไปรษณีย4อ ิเล ็กทรอนิกส4 โปรแกรม

ประมวลผลคำ และการสร/างเว็บเพจเบื้องต/น 

*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ                        3(2-2-5) 

              (Information Technology)   

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร4 ส&วนประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร4 หน/าที่การทำงานของฮาร4ดแวร4และซอฟต4แวร4 ระบบ

การสื่อสารข/อมูลและเครือข&ายคอมพิวเตอร4 เทคโนโลยีสื่อประสม 

อินเทอร4เน็ตและการประยุกต4ใช/งาน การสืบค/นข/อมูล การใช/งาน

โปรแกรมประมวลผลคำ การสร/างเว็บเพจเบื้องต/น 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-102  คอมพิวเตอร Bสำหร ับการศึกษาและการทำงาน 

               3(2-2-5) 

 (Computer for Studies and Works)       

หลักการจัดการข/อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ≠มข/อมูลและ

สารสนเทศ อ ัลกอร ิท ึมและการแก / โจทย 4ป oญหา ธ ุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส4 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ

ปลอดภัยในการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด/าน

คอมพิวเตอร4 และแนวโน/มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ

ฝÆกปฏิบัติการใช/งานโปรแกรมตารางทำงาน และโปรแกรมนำเสนอ

งาน 

*101-308  คอมพิวเตอรBสำหรับการศึกษาและการทำงาน 

               3(2-2-5) 

  (Computer for Studies and Works)       

หลักการจัดการข/อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ≠มข/อมูล 

อัลกอริท ึมและการแก/โจทย4ป oญหา ธุรกรรมอิเล ็กทรอนิกส4 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด/าน

คอมพิวเตอร4 และแนวโน/มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช/งาน

โปรแกรมตารางทำงาน  โปรแกรมนำเสนองาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดลDอม                            3(3-0-6)           

             (Life and Environment)  

ความสัมพันธ 4ระหว &างช ีว ิตก ับส ิ ่งแวดล /อมโดยชี ้ ให / เห ็นถึง

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง

ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปoญหาและผลกระทบ

ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล/อม การสูญเสียความหลากหลายทาง

*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดลDอม                          3(3-0-6)           

               (Life and Environment)  

ความสัมพันธ4ระหว&างชีว ิตกับสิ ่งแวดล/อม ความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี ่ยนแปลงของโลกและ

ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปoญหาของสิ่งแวดล/อมและผลกระทบ

ต&อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 



 

142 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 

ชีวภาพ การอนุรักษ4สิ ่งแวดล/อม การใช/เทคโนโลยีชีวภาพและ

พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล/อม ตลอดจนการดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อนุรักษ4สิ่งแวดล/อม การใช/เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 

กฎหมายสิ่งแวดล/อม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                         3(3-0-6)

 (Food for Good Health)  

ความสำคัญและบทบาทของอาหารต&อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง

ของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข/อเท็จจริงและความเชื่อ

เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ4เสริมอาหาร อาหารกับ

โรค และแนวโภชนาการเพื ่อการบำบัด ฉลากโภชนาการและ

กฎหมายที่เกี ่ยวข/องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ

อาหาร 

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                       3(3-0-6) 

               (Healthy Diet)   

ความสำคัญและบทบาทของอาหารต&อสุขภาพ โภชนาการและ

พลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการป≠องกันและ

การบำบัดโรค อาหารอินทรีย4 การแปรรูปอาหาร การปนเป≥¥อนและ

การเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด/านอาหาร ความเชื่อของการ

เสริมอาหารและผลิตภัณฑ4เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและ

ทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-105 เคมีในชีวิตประจำวัน                          3(3-0-6) 

             (Chemistry in daily life)   

ความสำคัญของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและ

สารประกอบทางเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อาทิ แก/ว กระดาษ 

สารพอลิเมอร4 พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห4 ยาและ

สารเสพติด ดีเทอเจนต4และเครื่องสำอาง สารเคมีที่ก&อให/เกิดมะเร็ง 

สารเคมีที่เปõนสารพิษที่ใช/ในชีวิตประจำวัน การป≠องกันและแก/พิษ

จากสารเคม ี

*101-311  เคมีในชีวิตประจำวัน                         3(3-0-6) 

               (Chemistry in Daily Life)   

ความสำคัญของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและ

สารประกอบทางเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวัน สีจากธรรมชาติและ

สีสังเคราะห4 ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต4และเครื ่องสำอาง 

สารเคม ีท ี ่ก &อให / เก ิดมะเร ็ง สารเคม ีท ี ่ เป õนสารพ ิษท ี ่ ใช / ใน

ชีวิตประจำวัน การป≠องกันและแก/พิษจากสารเคม ี

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-106 คณิตศาสตรBในชีวิตประจำวัน                3(3-0-6) 

             (Mathematics in Daily Life)  

ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร4คณิตศาสตร4

กับตัวเลขและสัญลักษณ4คณิตศาสตร4กับเทคโนโลยี คณิตศาสตร4

กับการแก/ปoญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร4และการให/เหตุผล การ

ประยุกต4ทฤษฎีกราฟเบื้องต/น การสร/างตัวแบบและการแก/ปoญหา

ตัวแบบการประยุกต4ใช/คณิตศาสตร4ในชีวิตประจำวนั 

*101-312  คณิตศาสตรBในชีวิตประจำวัน               3(3-0-6) 

               (Mathematics in Daily Life)  

ตรรกศาสตร4เบื้องต/นและการให/เหตุผล เรขาคณิตกับการนำไปใช/

ในชีวิตประจำวัน การประยุกต4ใช/ความรู/ทางคณิตศาสตร4เพื่อการ

แปลความหมายข/อมูลทางสถิติ การประยุกต4ใช/ความรู/เบื้องต/นทาง

คณิตศาสตร4เพื่อการแก/ปoญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหBขDอมูล         3(3-0-6) 

 (Basic Statistics for Data Analysis) 

ความรู/พื้นฐานทางสถิติ ได/แก& ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของ

ข/อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข/อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความ

น&าจะเปõนเบื้องต/น ตัวแปรสุ&ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจก

แจงแบบปoวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การ

วิเคราะห4สหสัมพันธ4 และการถดถอยเชิงเส/นอย&างง&าย การ

วิเคราะห4ความแปรปรวนโดยใช/โปรแกรมสำเร็จรูป 

*101-313  สถิติในชีวิตประจำวัน                        3(3-0-6) 

   (Statistics in Daily Life) 

ความรู/เบื้องต/นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึก

ข/อมูลส&วนตัว บัญชีรายรับรายจ&ายประจำวัน การบันทึกข/อมูลทาง

ธุรกิจ การหาค&าสถิติเบื ้องต/นความน&าจะเปõนอย&างง&าย การ

ประยุกต4ใช/ความรู /เบื ้องต/นทางสถิติในชีวิตประจำวันเพื ่อการ

ตัดสินใจในการวางแผนการใช/จ&าย การทำนายผลการลงทุน และ 

การพยากรณ4อากาศ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ

วิชา 

ปรบัคำอธิบายรายวิชา 

120-101 มนุษยBกับสิ่งแวดลDอม                          3(3-0-6) 

             (Man and Environment)  

ความสัมพันธ4ระหว&างมนุษย4กับสิ ่งแวดล/อม  ความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ4  ปoญหาเรื ่องมลภาวะของ

สิ ่งแวดล/อมในด/านต&าง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปoญหาของการ

เพิ่มประชากร  การอนุรักษ4ป¶าไม/  ต/นน้ำ  ลำธาร  การใช/ผืนดิน

- ยกเลิก 
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และน้ำเพื่อให/เกิดประโยชน4สูงสุด  การพัฒนาพื้นดินและน้ำที่เสื่อม

โทรมให/กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึงการ

ป≠องกันการทำลายสิ่งแวดล/อมและธรรมชาติให/อยู&ในสภาพสมดุล

กับการดำรงชีวิตมนุษย4อย&างมีความสุข  โดยการทำให/สิ่งแวดล/อม

และธรรมชาติดีขึ้น 

125-101 คณิตศาสตรBในอารยธรรม                    3(3-0-6) 

             (Mathematics in Civilization)  

หลักเบื้องต/น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ

การคิดโดยใช/ตัวเลขเปõนฐาน การนำเอาตัวเลขไปประยุกต4ให/

ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจำนวนและ

พัฒนาการของความเปõนไปได/ทางสถิติเบื้องต/น เพื่อให/มีความรู/

พื ้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนำไปสู&การศึกษาทฤษฏีทาง

คณิตศาสตร4ชั้นสูงต&อไป 

101-314 คณิตศาสตรBในอารยธรรม                    3(3-0-6) 

             (Mathematics in Civilization)  

หลักเบื้องต/น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ

การคิดโดยใช/ตัวเลขเปõนฐาน การนำเอาตัวเลขไปประยุกต4ให/

ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจำนวนและ

พัฒนาการของความเปõนไปได/ทางสถิติเบื้องต/น เพื่อให/มีความรู/

พื ้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนำไปสู&การศึกษาทฤษฏีทาง

คณิตศาสตร4ชั้นสูงต&อไป 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

126-316 สถิติและความน&าจะเปñน                      3(3-0-6) 

             (Statistics and Probability)   

ความรู /เบื ้องต/นเกี ่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช/

ประโยชน4ทางธุรกิจ ลักษณะของข/อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ

รวบรวมข/อมูล ทฤษฏีความน&าจะเปõนเบื้องต/น ตัวแปรสุ&ม การแจก

แจง แบบทวินาม แบบปoวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของ

ค&าที่ได/จากตัวอย&าง การประมาณค&าเฉลี่ย ค&าความแปรปรวนและ

สัดส&วนของประชากร การหาค&าความแปรปรวนร&วมและค&า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ4 การทำสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสอง

ประชากร 

*101-315  สถิติและความน&าจะเปñน                     3(3-0-6) 

               (Statistics and Probability)   

ความรู /เบื ้องต/นเกี ่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช/

ประโยชน4ทางธุรกิจ ลักษณะของข/อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ

รวบรวมข/อมูล ทฤษฏีความน&าจะเปõนเบื้องต/น ตัวแปรสุ&ม การแจก

แจงความถี ่ การประมาณค&าทางสถิติ ค&าความแปรปรวนและ

สัดส&วนของประชากร การวิเคราะห4ค&าความแปรปรวนร&วมและค&า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ4 การทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

 **101-301  ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21        3(2-2-5) 

     (Digital Literacy for 21ST Century) 

ความรู /พื ้นฐานการใช/งานคอมพิวเตอร4 การเปลี ่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม&ด/วยเทคโนโลยี การรักษาความ

ปลอดภัยทางดิจ ิท ัลเบ ื ้องต /น ความเส ี ่ยงในการใช /งานทาง

อินเทอร4เน็ตและสังคมออนไลน4 กฎหมายดิจิทัลที่เกี ่ยวข/องกับ

ชีวิตประจำวันและความรับผิดชอบต&อการปฏิบัติตนในสังคม

ออนไลน4 การทำธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค/าทาง

อินเทอร4เน็ต การให/บริการของรัฐบาลผ&านอินเทอร4เน็ต การสร/าง

ความสมดุลด/านดิจิทัล การใช/งานโปรแกรมสำนักงาน การสร/าง

อินโฟกราฟzก การตลาดดิจิทัล    

เปzดใหม& 

 **101-302  วิทยาการขDอมูลและจินตภาพ              3(2-2-5) 

    (Data Science and Visualization)        

ความรู/พื้นฐานด/านวิทยาการข/อมูล อินเทอร4เน็ตของสรรพสิ่ง การ

ใช/ประโยชน4และการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให/ข/อมูล 

การแสดงภาพข/อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝÆกการวิเคราะห4ข/อมูลด/วย

แอพลิเคชัน 

 

เปzดใหม& 

 **101-303  เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)            เปzดใหม& 
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                (Green Technology for Sustainable 

                Development) 

แหล&งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ4และการจัด

การพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห&วงโซ&

อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ4 คาร4บอนเครดิต คาร4บอน

ฟุตพริ้นท4 การจัดการผลกระทบต&อสิ่งแวดล/อมด/วยเทคโนโลยี

สมัยใหม& 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสรDาง 

                 นวัตกรรมและธุรกิจใหม&                3(3-0-6) 

                 (Logic and Design Thinking for  

                 Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม

และธุรกิจใหม& การสำรวจปoญหา การระดมความคิด การวิเคราะห4

เพื่อสำรวจความต/องการที่แท/จริงของผู/ใช/งาน การออกแบบการ

แก/ปoญหาที่ตรงตามความต/องการที่แท/จริงของผู/ใช/งานและตรงกับ

ความต/องการของตลาด หลักการสร/างนวัตกรรมต/นแบบ การ

คุ/มครองสิทธิในทรัพย4สินทางปoญญา 

 

เปzดใหม& 

 **101-305  การเชื่อมต&อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน  3(2-2-5)               

                (Internet of Thing for Everyone) 

ทำความเข/าใจการเชื่อมต&อของสรรพสิ่ง องค4ประกอบพื้นฐาน การ

สื่อสารข/อมูลภายในและการเชื่อมต&อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการ

เชื่อมต&อของสรรพสิ่ง การประยุกต4ใช/งาน 

เปzดใหม& 

 **101-306  หDองทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน    3(2-2-5)

    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห/องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต4ใช/หลักการ

ดังกล&าวเพื ่อแก/ไขปoญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ ่งแวดล/อมใน

มหาวิทยาลัยสู&ความยั่งยืน การสร/างแบบจำลองเพื่อขยายผลและ

ประยุกต4ใช/ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ&ขึ้นได/ การบริหาร

โครงการ โดยเน/นด/านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ

ประหยัดพลังงานอย&างยั่งยืน 

เปzดใหม& 

4. กลุ&มวิชาสุนทรียศาสตรBและพลศึกษา 4. กลุ&มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรB   เปลี่ยนชื่อกลุ&มวิชา 

129-101   พลศึกษาและนันทนาการ                     2(1-2-3) 

             (Physical Education and Recreation)  

ความรู/เบื้องต/นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสำคัญและ

ความจำเปõนต&อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปoจจุบัน รวมถึง

ศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ  ความต/องการนันทนาการใน

วัยต&าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและให/เลือกพล

ศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื ่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะ

พื้นฐาน รวมทั้งฝÆกทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจน

การเสริมสร/างสมรรถภาพร&างกายที่ถูกต/อง 

- ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม                          2(1-2-3) - ยกเลิก 
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             (Art and Music Appreciation)  

ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทาง

สุนทรียศาสตร4 และลักษณะสำคัญของศิลปะและดนตรีแต&ละแบบ 

ปลูกฝoงความเข/าใจการเห็นคุณค&าและความชื่นชมในศิลปะและ

ดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสำคัญในด/านต&างๆตั้งแต&สมัยโบราณ

จนถึงปoจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปzน เบื้องหลังการสร/างสรรค4

ผลงานเหล&านั้น โดยเน/นถึงคุณค&าของศิลปะและดนตรีในฐานะ 

เปõนเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย4 

 **101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย   3(2-2-5) 

                 (Life, Well-Being and Sports)           

 สุขภาวะด/านร&างกาย จิตใจ อารมณ4 สังคม เพศศึกษา และการ

เลือกคู&ครอง การสร/างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช/

ผลิตภัณฑ4สุขภาพ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ4เสริม

อาหารที่ใช/ในชีวิตประจำวันให/เกิดความปลอดภัย การออกกำลัง

กาย คุณค&าและผลของการออกกำลังกายที่มีต&อระบบต&างๆใน

ร&างกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร/างสมรรถภาพของร&างกาย 

และการออกกำลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข&งขัน 

เปzดใหม& 

 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห&งชีวิต 

                 (Art and Music Appreciation)      3(3-0-6)                                

ความรู/เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร4 ศิลปะในรูปแบบของสถาปoตยกรรม 

จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลปØ และดุริยางคศิลปØ ยุคสมัย

ต&างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้ง

ในศิลปะ การประเมินคุณค&าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ4ระหว&าง

ศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวติประจำวัน และคุณค&าความงาม

ในงานศิลปะแขนงต&าง ๆ ในฐานะเปõนเครื่องมือจรรโลงจิตใจและ

สร/างสุนทรียภาพต&อชีวิตของมนุษย4     

เปzดใหม&  

 **101-403  นิยมไทยและอัศจรรยBในสยาม        3(3-0-6)

    (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย เอกลักษณ4ความเปõนไทย มรดกทางภูมิปoญญาที่มี

คุณค&า น&าภาคภูมิใจและควรค&าแก&การศึกษา คติความเชื่อและ

ค&านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลปØ และการละเล&นพื้นบ/าน  แนวทาง

อนุรักษ4 สืบทอดและเผยแพร&ความเปõนไทย   

เปzดใหม&  

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝìน        3(2-2-5) 

    (Designing Your Dream)  

ฝÆกทักษะตั้งประเด็นหัวข/อเรื่องที่สนใจเรียนรู/จากความต/องการ

ของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให/เหตุผลโดยใช/ความรู/จากศาสตร4

สาขาต&างๆ ค/นคว/าแสวงหาความรู/เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว/จาก

แหล&งเร ียนรู /ท ี ่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข/อมูล 

วิเคราะห4ข/อมูลโดยใช/วิธีการเหมาะสม สังเคราะห4สรุปองค4ความรู/ 

นำเสนอแนวคิดอย&างเปõนระบบด/วยกระบวนการคิด กระบวนการ

เปzดใหม& 
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สืบค/นข/อมูล กระบวนการแก/ปoญหา และกระบวนการกลุ&ม เพื่อให/

เกิดทักษะเรียนรู/ตลอดชีวิต 

 **101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต   3(2-2-5) 

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝÆกโยคะเพื ่อร &างกายและจิตใจที ่ด ี เพ ื ่อศ ึกษาเกี ่ยวกับ

ความหมายของโยคะ ประโยชน4ของการฝÆกโยคะ ปรัชญาโยคะ 

ประวัติโยคะ องค4ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะ

ประเภทต&าง ๆ ปราณายามะ การฝÆกสมาธิเพื ่อโยคะ การผ&อน

คลายในการฝÆกโยคะ การเตรียมความพร/อมของร&างกายในการฝÆก

โยคะ ข/อควรปฏิบัติและข/อควรระวังในการฝÆกโยคะ อุปกรณ4ที่ใช/

ในการฝÆกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค4รวมและศิลปะการ

ดำรงชีวิต 

เปzดใหม& 

 **101-406  การถ&ายภาพเชิงสรDางสรรคB            3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 

การฝ Æกปฏ ิบ ัต ิ เทคน ิคการถ &ายภาพอย &างง &ายโดยใช /กล /อง

โทรศัพท4มือถือและกล/องอื่นๆ เพื่อสร/างสรรค4ผลงานภาพถ&ายที่ใช/

ในชีวิตประจำวันและหรือใช/เพื่อการค/า เรียนรู/การสื่อสารด/วย

ภาพถ&าย การจัดองค4ประกอบศิลปØ พื้นฐานการจัดองค4ประกอบ

ภาพ ทฤษฎีสัดส&วนทอง ความกลมกลืน มุมกล/อง สมดุลของภาพ 

แสงกับการสร/างสรรค4ภาพถ&าย และมุมมองภาพกับการสื่อ

ความหมาย 

 

 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม@มีการเปล่ียนแปลง 
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๖. คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ 

125-102 คณิตศาสตร4พื้นฐาน   

 ศ ึ กษา เซ ็ทและตรรกศาสตร 4  การ ใช / เซ ็ทและ

ตรรกศาสตร4ในระบบคอมพิวเตอร4 ระบบจำนวนและคุณสมบัติ

ต&างๆ ของระบบจำนวนจริง อัตราส&วนและร/อยละ สมการและ

อสมการ อนุกรม ระบบเลขฐาน เมทริกซ4และดีเทอร4มิเนนท4 

ฟoงก4ชันและกราฟ   

126-316 สถิติและความน&าจะเปõน 

 ศึกษาถึงความรู /เบื ้องต/นเกี ่ยวกับสถิติ ความหมาย

ขอบเขตและการนำไปใช/ประโยชน4 วิธีการเก็บรวบรวมข/อมูล 

ทฤษฎีความน&าจะเปõนเบื้องต/น ตัวแปรสุ&ม การแจกแจงแบบทวิ

นาม แบบปoวซองและแบบปกติ การแจกแจงของค&าที ่ได/จาก

ตัวอย&าง การประมาณค&าเฉลี่ย ค&าความแปรปรวน และสัดส&วน

ประชากร การหาค&าความแปรปรวนร&วมและค&าสัมประสิทธิ์

๖. คำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ 

125-102 คณิตศาสตร4พื้นฐาน   

 ศ ึ กษา เซ ็ทและตรรกศาสตร 4  การ ใช / เซ ็ทและ

ตรรกศาสตร4ในระบบคอมพิวเตอร4 ระบบจำนวนและคุณสมบัติ

ต&างๆ ของระบบจำนวนจริง อัตราส&วนและร/อยละ สมการและ

อสมการ อนุกรม ระบบเลขฐาน เมทริกซ4และดีเทอร4มิเนนท4 

ฟoงก4ชันและกราฟ   

126-316 สถิติและความน&าจะเปõน 

 ศึกษาถึงความรู /เบื ้องต/นเกี ่ยวกับสถิติ ความหมาย

ขอบเขตและการนำไปใช/ประโยชน4 วิธีการเก็บรวบรวมข/อมูล 

ทฤษฎีความน&าจะเปõนเบื้องต/น ตัวแปรสุ&ม การแจกแจงแบบทวิ

นาม แบบปoวซองและแบบปกติ การแจกแจงของค&าที ่ได/จาก

ตัวอย&าง การประมาณค&าเฉลี่ย ค&าความแปรปรวน และสัดส&วน

ประชากร การหาค&าความแปรปรวนร&วมและค&าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ4 การทดสอบสมมติฐานโดยนำข/อมูลทางธุรกิจมาเปõน

ตัวอย&าง 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร4 

 ศึกษาความรู /เบื ้องต/นเกี ่ยวกับการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร4 สภาพแวดล/อมของการเขียนโปรแกรม หลักการ

เขียนและการทำงานของโปรแกรม ขั ้นตอนการเขียนและการ

พัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การเขียนรหัสจำลอง การ

วิเคราะห4และการออกแบบอัลกอริทึม โครงสร/างของชุดคำสั่ง 

คำสั่งแบบมีเงื่อนไข คำสั่งแบบทำซ้ำ แนวคิดการเขียนโปรแกรม

แบบโครงสร/าง แนวการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถ ุ

190-204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ  

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางธุรกิจ 

ธุรกิจประเภทต&างๆ การจัดการองค4การและการบริหาร หลักการ

ทางเศรษฐศาสตร4  การบัญชีและการเงิน การตลาด การขาย การ

ผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย4  การวิเคราะห4กรณีศึกษาการ

จัดการทางธุรกิจ 

190-205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

 ศึกษาแนวคิดเกี ่ยวกับระบบสารสนเทศ ฐานข/อมูล

และคลังข/อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ  บทบาทของระบบสารสนเทศใน

องค4กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู/เชี ่ยวชาญ ระบบ

สารสนเทศสำหรับผู /บร ิหารระดับสูง ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร4 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ4 ระบบการวางแผน

ทรัพยากรองค4การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

ธุรกิจ การจัดการความรู/ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ ประเด็นปoญหาและกรณีศึกษาการประยุกต4

ระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

190-303 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาการพูดและเขียนเชิงเทคนิค การสื ่อสารทาง

วิชาชีพ การนำเสนอโครงการ การเขียนรายงานอย&างเปõนทางการ 

190-206 ระบบปฏิบัติการและสถาปoตยกรรม 

 ศ ึกษาสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร 4 ว ิว ัฒนาการ

คอมพิวเตอร4 สถาปoตยกรรมซีพียู ชุดคำสั่ง หน&วยคำนวณและ

ตรรกะ  การประมวลผลคำส ั ่ ง  หน & วยความจำ เสม ื อน 

หน&วยความจำแคช รับเข/าและส&งออก การขัดจังหวะ การ

ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ข น า น  ต ั ว ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ส า ย ท& อ 

มัลติโพรเซสเซอร4 ระบบปฏิบัติการ การจ&ายงาน การจัดสรรหน&วย

ประมวลผล การบริหารและการจัดการหน&วยความจำ การ

จัดลำดับงาน การจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข/อมูลและการ

แสดงผล ระบบแฟ≠มข/อมูล 

190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร4  

 ศึกษาความหมายและความสำคัญของการจัดการ

โครงการคอมพิวเตอร4 การวิเคราะห4และประเมินความเปõนไปได/

สหสัมพันธ4 การทดสอบสมมติฐานโดยนำข/อมูลทางธุรกิจมาเปõน

ตัวอย&าง 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร4 

 ศึกษาความรู /เบื ้องต/นเกี ่ยวกับการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร4 สภาพแวดล/อมของการเขียนโปรแกรม หลักการ

เขียนและการทำงานของโปรแกรม ขั ้นตอนการเขียนและการ

พัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การเขียนรหัสจำลอง การ

วิเคราะห4และการออกแบบอัลกอริทึม โครงสร/างของชุดคำสั่ง 

คำสั่งแบบมีเงื่อนไข คำสั่งแบบทำซ้ำ แนวคิดการเขียนโปรแกรม

แบบโครงสร/าง แนวการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถ ุ

190-204 การจัดการกระบวนการทางธุรกจิ  

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางธุรกิจ 

ธุรกิจประเภทต&างๆ การจัดการองค4การและการบริหาร หลักการ

ทางเศรษฐศาสตร4  การบัญชีและการเงิน การตลาด การขาย การ

ผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย4  การวิเคราะห4กรณีศึกษาการ

จัดการทางธุรกิจ 

190-205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  

 ศึกษาแนวคิดเกี ่ยวกับระบบสารสนเทศ ฐานข/อมูล

และคลังข/อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ  บทบาทของระบบสารสนเทศใน

องค4กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู/เชี ่ยวชาญ ระบบ

สารสนเทศสำหรับผู /บร ิหารระดับสูง ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร4 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ4 ระบบการวางแผน

ทรัพยากรองค4การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

ธุรกิจ การจัดการความรู/ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ ประเด็นปoญหาและกรณีศึกษาการประยุกต4

ระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

190-303 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศึกษาการพูดและเขียนเชิงเทคนิค การสื ่อสารทาง

วิชาชีพ การนำเสนอโครงการ การเขียนรายงานอย&างเปõนทางการ 

190-206 ระบบปฏิบัติการและสถาปoตยกรรม 

 ศ ึกษาสถาป oตยกรรมคอมพิวเตอร 4  ว ิว ัฒนาการ

คอมพิวเตอร4 สถาปoตยกรรมซีพียู ชุดคำสั่ง หน&วยคำนวณและ

ตรรกะ  การประมวลผลคำส ั ่ ง  หน & วยความจำ เสม ื อน 

หน&วยความจำแคช รับเข/าและส&งออก การขัดจังหวะ การ

ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ข น า น  ต ั ว ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ส า ย ท& อ 

มัลติโพรเซสเซอร4 ระบบปฏิบัติการ การจ&ายงาน การจัดสรรหน&วย

ประมวลผล การบริหารและการจัดการหน&วยความจำ การ

จัดลำดับงาน การจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข/อมูลและการ

แสดงผล ระบบแฟ≠มข/อมูล 

190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร4  

 ศึกษาความหมายและความสำคัญของการจัดการ

โครงการคอมพิวเตอร4 การวิเคราะห4และประเมินความเปõนไปได/
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ของโครงการ การวางแผนโครงการ  การกำหนดเวลาโครงการ 

การปฏิบัติโครงการ บทบาทหน/าที่ของผู/บริหารในการจัดการและ

ควบคุมโครงการ การแก/ปoญหาการจัดการโครงการ การปzด

โครงการ การใช/โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ และการ

นำเสนอโครงการคอมพิวเตอร4 

190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ศึกษาความรู /พ ื ้นฐานด/านกฎหมายทรัพย4ส ินทาง

ปoญญา ความเปõนเจ/าของสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 

ส ิทธ ิบ ัตรและเคร ื ่ องหมายการค / า  ความล ับทางการค/ า 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร4 วัฒนธรรมองค4การ ความเปõนมือ

อาชีพ กฎระเบียบหลักเกณฑ4ทางวิชาชีพ ปoญหาเกี่ยวกับจริยธรรม

ที่เกี่ยวข/องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเปõนส&วนตัว และการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต4แวร4  

192-205 การวิเคราะห4และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

 ศึกษาขั ้นตอนการวิเคราะห4ระบบ การศึกษาความ

เปõนไปได/ในการพัฒนาระบบ วิธีการรวบรวมข/อมูล การออกแบบ

แบบจำลองกระบวนการ  และแบบจำลองข/อมูล การเขียนและ

การนำเสนอโครงร&างระบบงาน การออกแบบการนำข/อมูลเข/า 

การออกแบบการประมวลผล การออกแบบการติดต&อผู/ใช/งาน 

และการออกแบบผลลัพธ4 การทดสอบระบบ การติดตั ้งและ

บำรุงรักษาระบบงาน 

192-207 โครงสร/างข/อมูลและอัลกอริทึม 

 ศึกษาหลักการโครงสร/างข/อมูลแบบคัดย&อ (Abstract 

Data Types: ADTs) ลักษณะโครงสร/างข/อมูลเชิงเส/น ตัวแปรชุด 

การจัดโครงสร/างข/อมูลภายในอาร4เรย4 สแต็ก คิว ลิงก4ลิสต4 

โครงสร/างต/นไม/ และกราฟ การแทนที่ข/อมูลและโครงสร/างข/อมูล

ในหน&วยความจำ มาตรวัดสำหรับประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 

รวมถึงเทคนิคในการเรียงลำดับข/อมูล การค/นหาข/อมูล และการ

ประยุกต4ใช/งาน 

192-301 การโต/ตอบระหว&างมนุษย4กับคอมพิวเตอร4 

 ศึกษาและวิเคราะห4เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ4ระหว&างมนุษย4

และคอมพิวเตอร4 ทั้งในส&วนของผู/ใช/และผู/พัฒนาระบบ ปoจจัย

สำคัญของกระบวนการออกแบบและการประเมินผลการโต/ตอบ

ระหว&างมนุษย4และคอมพิวเตอร4 

192-101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร4  

 ศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส อ็อบ

เจกต4 แอตทริบิวส4 เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร4ฟzซึม

เอนแคปซูเลชั่น การวิเคราะห4และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 

แบบแผนและแนวทางการออกแบบ การเข ียนโปรแกรม

ประยุกต4ใช/กับงานในสถานการณ4จริง 

192-201  การโปรแกรมคอมพิวเตอร4ขั้นสูง  

ของโครงการ การวางแผนโครงการ  การกำหนดเวลาโครงการ 

การปฏิบัติโครงการ บทบาทหน/าที่ของผู/บริหารในการจัดการและ

ควบคุมโครงการ การแก/ปoญหาการจัดการโครงการ การปzด

โครงการ การใช/โปรแกรมสำเร็จร ูปในการจัดการ และการ

นำเสนอโครงการคอมพิวเตอร4 

190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ศึกษาความรู /พ ื ้นฐานด/านกฎหมายทรัพย4ส ินทาง

ปoญญา ความเปõนเจ/าของสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 

ส ิทธ ิบ ัตรและเคร ื ่ องหมายการค / า  ความล ับทางการค/ า 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร4 วัฒนธรรมองค4การ ความเปõนมือ

อาชีพ กฎระเบียบหลักเกณฑ4ทางวิชาชีพ ปoญหาเกี่ยวกับจริยธรรม

ที่เกี่ยวข/องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเปõนส&วนตัว และการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต4แวร4  

192-205 การวิเคราะห4และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

 ศึกษาขั ้นตอนการวิเคราะห4ระบบ การศึกษาความ

เปõนไปได/ในการพัฒนาระบบ วิธีการรวบรวมข/อมูล การออกแบบ

แบบจำลองกระบวนการ  และแบบจำลองข/อมูล การเขียนและ

การนำเสนอโครงร&างระบบงาน การออกแบบการนำข/อมูลเข/า 

การออกแบบการประมวลผล การออกแบบการติดต&อผู/ใช/งาน 

และการออกแบบผลลัพธ4 การทดสอบระบบ การติดตั ้งและ

บำรุงรักษาระบบงาน 

192-207 โครงสร/างข/อมูลและอัลกอริทึม 

 ศึกษาหลักการโครงสร/างข/อมูลแบบคัดย&อ (Abstract 

Data Types: ADTs) ลักษณะโครงสร/างข/อมูลเชิงเส/น ตัวแปรชุด 

การจัดโครงสร/างข/อมูลภายในอาร4เรย4 สแต็ก คิว ลิงก4ลิสต4 

โครงสร/างต/นไม/ และกราฟ การแทนที่ข/อมูลและโครงสร/างข/อมูล

ในหน&วยความจำ มาตรวัดสำหรับประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 

รวมถึงเทคนิคในการเรียงลำดับข/อมูล การค/นหาข/อมูล และการ

ประยุกต4ใช/งาน 

192-301 การโต/ตอบระหว&างมนุษย4กับคอมพิวเตอร4 

 ศึกษาและวิเคราะห4เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ4ระหว&างมนุษย4

และคอมพิวเตอร4 ทั้งในส&วนของผู/ใช/และผู/พัฒนาระบบ ปoจจัย

สำคัญของกระบวนการออกแบบและการประเมินผลการโต/ตอบ

ระหว&างมนุษย4และคอมพิวเตอร4 

192-101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร4  

 ศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส อ็อบ

เจกต4 แอตทริบิวส4 เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร4ฟzซึม

เอนแคปซูเลชั ่น การวิเคราะห4และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 

แบบแผนและแนวทางการออกแบบ การเข ียนโปรแกรม

ประยุกต4ใช/กับงานในสถานการณ4จริง 

192-201  การโปรแกรมคอมพิวเตอร4ขั้นสูง  
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 ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมด/วยภาษาเชิงวัตถุ การ

สร/างส&วนการติดต&อกับผู/ใช/ การเขียนโปรแกรมติดต&อฐานข/อมูล 

การสร/างรายงาน การตรวจสอบโปรแกรมขณะกำลังพัฒนา และ

การสร/างโปรแกรมติดตั้ง 

192-202 การจัดการฐานข/อมูล  

 ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข/อมูล 

ความรู/เบื้องต/นเกี่ยวกับฐานข/อมูล สถาปoตยกรรมของฐานข/อมูล  

แบบจำลองความสัมพันธ4ของข/อมูล  โมเดลเชิงสัมพันธ4 รูปแบบ

บรรทัดฐาน การออกแบบฐานข/อมูล การประยุกต4ใช/ซอฟต4แวร4

ระบบจัดการฐานข/อมูล ภาษาทางด/านฐานข/อมูล การกู/คืนข/อมูล 

การจัดการทรานแซกชัน การบริหารความปลอดภัยของระบบ

ฐานข/อมูล  

192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร4เน็ต 

 ศึกษาความรู/พื้นฐานอินเทอร4เน็ต การเขียนโปรแกรม

ด / วยภาษา  Hypertext Markup Language (HTML) ความรู/

พื้นฐานและชุดคำสั่งด/วยภาษาสคริปต4 เช&น JavaScript VBScript 

เป õนต /น   การใช /  Cascading Style Sheets (CSS)  ความรู/

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมฝoπงเซิร4ฟเวอร4     การจัดการสถานะ

ของข/อมูล และการจัดการฐานข/อมูลบนอินเทอร4เน็ต 

190-101  ระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร4 

 ศึกษาพื้นฐานทางด/านเทคโนโลยีสารสนเทศด/านต&างๆ 

ในระดับเครื่อง Server   ระบบปฏิบัติการเครือข&าย ซอฟท4แวร4

สำหรับการให/บริการบนระบบเครือข&าย และบริการพื้นฐานที่

จำเปõนในการทำงานของระบบเครือข&าย  พื้นฐานของการรักษา

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

 

192-203 การออกแบบสื่อประสม 

 ศึกษาหลักการออกแบบสื่อประสม การใช/ความคิด

สร/างสรรค4ในการออกแบบสื่อประสมเพื่อนำไปประยุกต4ใช/ในงาน

มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน/นการปฏิบัติโดยใช/

โปรแกรมกราฟzกมาใช/ประกอบการเรียนการสอน 

192-204 การสื่อสารข/อมูลและเครือข&าย 

 ศึกษาการทำงานของระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร4 

แบบจำลอง OSI  การเชื่อมต&อเครือข&ายท/องถิ่นแบบใช/สาย และ

แบบไร/สาย หลักการทำงานของการสื่อสารเครือข&ายในชั้นที่ 1 ถึง 

4 และชั้นที่ 7  ตลอดจนการวิเคราะห4รูปแบบ ความแตกต&าง และ

ประโยชน4ของการส&งข/อมูลผ&านเครือข&ายโดยโพรโทคอลในชั้น 

Application Layer  

192-428 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 ศึกษาความสำคัญของการรักษาความมั ่นคง และ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  เพื ่อคงไว/ซึ ่งความลับ ความ

ถูกต/อง และความสามารถในการให/บริการของระบบ โดยมุ&งเน/น

 ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมด/วยภาษาเชิงวัตถุ การ

สร/างส&วนการติดต&อกับผู/ใช/ การเขียนโปรแกรมติดต&อฐานข/อมูล 

การสร/างรายงาน การตรวจสอบโปรแกรมขณะกำลังพัฒนา และ

การสร/างโปรแกรมติดตั้ง 

192-202 การจัดการฐานข/อมูล  

 ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข/อมูล 

ความรู/เบื้องต/นเกี่ยวกับฐานข/อมูล สถาปoตยกรรมของฐานข/อมูล  

แบบจำลองความสัมพันธ4ของข/อมูล  โมเดลเชิงสัมพันธ4 รูปแบบ

บรรทัดฐาน การออกแบบฐานข/อมูล การประยุกต4ใช/ซอฟต4แวร4

ระบบจัดการฐานข/อมูล ภาษาทางด/านฐานข/อมูล การกู/คืนข/อมูล 

การจัดการทรานแซกชัน การบริหารความปลอดภัยของระบบ

ฐานข/อมูล  

192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร4เน็ต 

 ศึกษาความรู/พื้นฐานอินเทอร4เน็ต การเขียนโปรแกรม

ด / วยภาษา  Hypertext Markup Language (HTML) ความรู/

พื้นฐานและชุดคำสั่งด/วยภาษาสคริปต4 เช&น JavaScript VBScript 

เป õนต /น   การใช /  Cascading Style Sheets (CSS)  ความรู/

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมฝoπงเซิร4ฟเวอร4     การจัดการสถานะ

ของข/อมูล และการจัดการฐานข/อมูลบนอินเทอร4เน็ต 

190-101  ระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร4 

 ศึกษาพื้นฐานทางด/านเทคโนโลยีสารสนเทศด/านต&างๆ 

ในระดับเครื่อง Server   ระบบปฏิบัติการเครือข&าย ซอฟท4แวร4

สำหรับการให/บริการบนระบบเครือข&าย และบริการพื้นฐานที่

จำเปõนในการทำงานของระบบเครือข&าย  พื้นฐานของการรักษา

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

 

192-203 การออกแบบสื่อประสม 

 ศึกษาหลักการออกแบบสื่อประสม การใช/ความคิด

สร/างสรรค4ในการออกแบบสื่อประสมเพื่อนำไปประยุกต4ใช/ในงาน

มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน/นการปฏิบัติโดยใช/

โปรแกรมกราฟzกมาใช/ประกอบการเรียนการสอน 

192-204 การสื่อสารข/อมูลและเครือข&าย 

 ศึกษาการทำงานของระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร4 

แบบจำลอง OSI  การเชื่อมต&อเครือข&ายท/องถิ่นแบบใช/สาย และ

แบบไร/สาย หลักการทำงานของการสื่อสารเครือข&ายในชั้นที่ 1 ถึง 

4 และชั้นที่ 7  ตลอดจนการวิเคราะห4รูปแบบ ความแตกต&าง และ

ประโยชน4ของการส&งข/อมูลผ&านเครือข&ายโดยโพรโทคอลในชั้น 

Application Layer  

192-428 ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 ศึกษาความสำคัญของการรักษาความมั ่นคง และ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  เพื ่อคงไว/ซึ ่งความลับ ความ

ถูกต/อง และความสามารถในการให/บริการของระบบ โดยมุ&งเน/น
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ด/านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ในด/านต&างๆ เช&น นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ความเสี่ยงและ

การวิเคราะห4ความเสี่ยง การควบคุมภัยคุกคาม และช&องโหว&ของ

ระบบสารสนเทศ  ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการรักษาไว/

ซึ ่งความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศได/อย&างเต็ม

ระบบ 

 

192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

 โครงการหรือปoญหาที ่น &าสนใจทางปฏิบัติในด/าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดโดยสาขาวิชา ต/องเขียนรายงาน

การศึกษาและต/องนำเสนอต&อคณะกรรมการสอบ 

192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  

 โครงการหรือปoญหาที ่น &าสนใจทางปฏิบัติในด/าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดโดยสาขาวิชา ต/องเขียนรายงาน

การศึกษาและต/องนำเสนอต&อคณะกรรมการสอบ 

190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 

 เตรียมความพร/อมในทักษะต&างๆ ที่เกี่ยวข/องกับการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานในสำนักงาน การ

สมัครงาน การสัมภาษณ4งาน การนำเสนองานและทักษะพื้นฐาน

อื่นๆ ที่จำเปõนในการทำงาน   

190-401 สหกิจศกึษา 

 การปฏ ิบ ัต ิ งานเป õนเวลา 16 ส ัปดาห 4 ในสถาน

ประกอบการ พร/อมกับการจัดทำโครงงานซึ่งเปõนไปตามความ

เห็นชอบของภาควิชา เพื่อให/นักศึกษาได/มีประสบการณ4ในการ

ปฏิบัติงาน 

192-421 การบริหารเครือข&าย 

 ศึกษาผลิตภัณฑ4ที่มีชื ่อเสียงในท/องตลาด  เกี่ยวกับ

ข /อมูลผลิตภัณฑ4 ค ุณลักษณะประสิทธ ิภาพของผลิตภัณฑ4  

ตลอดจนสามารถออกแบบ  ติดตั้งค&า และทำการปรับแต&งการ

ทำงานของอุปกรณ4ให/เหมาะสมกับเครือข&ายขนาดเล็ก โดยอาศัย

การทำงานในระดับชั้นที่ 2 และ 3 อาทิVLAN, Spanning Tree, 

Access Control Lists (ACLs), Network Address Translation 

(NAT) เปõนต/น รวมถึงการเชื่อมต&อเครือข&ายท/องถิ่น (Local Area 

Network) ทั ้งแบบใช/สาย และไร/สาย การเชื ่อมต&อกับ Wide 

Area Network (WAN)  

192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข&าย 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและ

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการสร/างความมั่นคงของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค4กร อาทิ เทคนิคการเข/ารหัส

ข/อมูล การพิสูจน4ตัวตน  โครงสร/างพื ้นฐานของระบบกุญแจ

สาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิตอล  ระบบความปลอดภัยของเวบ

ไซต4และจดหมายอิเล็กทรอนิกส4 ระบบไฟร4วอลล4 และระบบ

ด/านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ในด/านต&างๆ เช&น นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ความเสี่ยงและ

การวิเคราะห4ความเสี่ยง การควบคุมภัยคุกคาม และช&องโหว&ของ

ระบบสารสนเทศ  ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการรักษาไว/

ซึ ่งความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศได/อย&างเต็ม

ระบบ 

 

192-403 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

 โครงการหรือปoญหาที ่น &าสนใจทางปฏิบัติในด/าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดโดยสาขาวิชา ต/องเขียนรายงาน

การศึกษาและต/องนำเสนอต&อคณะกรรมการสอบ 

192-404 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  

 โครงการหรือปoญหาที ่น &าสนใจทางปฏิบัติในด/าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดโดยสาขาวิชา ต/องเขียนรายงาน

การศึกษาและต/องนำเสนอต&อคณะกรรมการสอบ 

190-400 เตรียมสหกิจศึกษา 

 เตรียมความพร/อมในทักษะต&างๆ ที่เกี่ยวข/องกับการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานในสำนักงาน การ

สมัครงาน การสัมภาษณ4งาน การนำเสนองานและทักษะพื้นฐาน

อื่นๆ ที่จำเปõนในการทำงาน   

190-401 สหกิจศึกษา 

 การปฏ ิบ ัต ิ งานเป õนเวลา 16 ส ัปดาห 4 ในสถาน

ประกอบการ พร/อมกับการจัดทำโครงงานซึ่งเปõนไปตามความ

เห็นชอบของภาควิชา เพื่อให/นักศึกษาได/มีประสบการณ4ในการ

ปฏิบัติงาน 

192-421 การบริหารเครือข&าย 

 ศึกษาผลิตภัณฑ4ที่มีชื ่อเสียงในท/องตลาด  เกี่ยวกับ

ข/อมูลผลิตภัณฑ4 ค ุณลักษณะประสิทธ ิภาพของผลิตภัณฑ4  

ตลอดจนสามารถออกแบบ  ติดตั้งค&า และทำการปรับแต&งการ

ทำงานของอุปกรณ4ให/เหมาะสมกับเครือข&ายขนาดเล็ก โดยอาศัย

การทำงานในระดับชั้นที่ 2 และ 3 อาทิVLAN, Spanning Tree, 

Access Control Lists (ACLs), Network Address Translation 

(NAT) เปõนต/น รวมถึงการเชื่อมต&อเครือข&ายท/องถิ่น (Local Area 

Network) ทั ้งแบบใช/สาย และไร/สาย การเชื ่อมต&อกับ Wide 

Area Network (WAN)  

192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข&าย 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและ

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการสร/างความมั่นคงของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค4กร อาทิ เทคนิคการเข/ารหัส

ข/อมูล การพิสูจน4ตัวตน  โครงสร/างพื ้นฐานของระบบกุญแจ

สาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิตอล  ระบบความปลอดภัยของเวบ

ไซต4และจดหมายอิเล็กทรอนิกส4 ระบบไฟร4วอลล4 และระบบ
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ตรวจจับผู/บุกรุกระบบเครือข&าย ตลอดจนการตรวจสอบยืนยัน

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

192-425 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านการบริหารระบบเครือข&าย

 ความรู/ด/านการบริหารระบบเครือข&ายที่น&าสนใจใน

ปoจจุบัน และเทคโนโลยีการบริหารระบบเครือข&ายที่ทันสมัย 

 

192-426 การวางแผนการให/บริการสารสนเทศ 

 วิธ ีการในการจัดทำการเพิ ่มความสามารถในการ

ให/บริการของระบบสารสนเทศ เช&นการทำคลัสเตอร4 การทำ 

Network Load Balance (NLB) การทำฟอลท4โทเลอร4แรนซ4 การ

ทำการสำรองและกู/คืนข/อมูล การทำไซต4งานสำรอง รวมถึงวิธีการ 

และแนวคิดในการจัดทำแผนงานความต&อเนื่องของธุรกิจ  

192-427 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง 

 ศึกษาแนวคิด ประโยชน4 วิธีการทำงาน การจัดสรร

ท ร ั พ ย าก ร  แนว โน / ม ก า ร ใ ช / ง า น  ร ะบบ  Virtualization 

Technology ตลอดจนสามารถทำการออกแบบ ติดตั ้ง และ

ปรับแต&งการทำงานของระบบ Virtualization  

192-429 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านการบริหารระบบเครือข&าย 

2 

 ความรู/ด/านการบริหารระบบเครือข&ายที่น&าสนใจใน

ปoจจุบัน และเทคโนโลยีการบริหารระบบเครือข&ายที่ทันสมัย 

192-441 การออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร4  

 ศ ึกษาว ิธ ีการในการออกแบบ และต ิดต ั ้ งระบบ

เครือข&ายคอมพิวเตอร4ในองค4กรขนาดใหญ& ทั้งการเชื่อมต&อด/วย

สายสัญญาณ และเครือข&ายไร/สาย การบริหารจัดการระบบ

เครือข&ายที่ดี การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข&ายไร/สาย 

การจัดแบ&งเครือข&ายย&อย โดยใช/ Subnet และ VLAN การค/นหา

เส /นทางโดยใช /  RIP, OSPF, EIGRP  การเช ื ่อมต &อเคร ือข &าย

อินเทอร4เน็ต การทำ NAT, PAT ตลอดจนการออกแบบเครือข&าย

ให/เกิด High Availability กรณีมีอุปกรณ4เสียหายได/ 

192-442 ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม&ข&าย 

 ศ ึกษาสถาป oตยกรรม ทางด /านฮาร 4ดแวร 4  และ

ซอฟต4แวร4ของเครื่องแม&ข&าย การเลือกฮาร4ดแวร4 ให/เหมาะสม

สำหร ับการใช /งาน ในด /านต &างๆ เช &น หน &วยประมวลผล 

หน&วยความจำ ขนาดและชนิดของหน&วยบันทึกข/อมูล  วิธีการใน

การติดตั้ง และปรับแต&งระบบปฏิบัติการให/สามารถให/บริการ

ทางด/านเครือข&ายต&างๆ ได/ เช&น โปรโตคอลตั้งค&าโฮสต4อัตโนมัติ 

(DHCP) การจัดการโดเมน (DNS) ไฟล4เซิร4ฟเวอร4 (File Server) 

อีเมล4เซิร4ฟเวอร4 (Email Server) ดาต/าเบสเซิร4ฟเวอร4  (Database 

Server) เว็บเซิร4ฟเวอร4 (Web Server)  ตลอดจนการควบคุมการ

ทำงานและแก/ไขปoญหาเบื้องต/นของบริการดังกล&าวได/ 

192-443 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ&มเมฆเบื้องต/น   

ตรวจจับผู/บุกรุกระบบเครือข&าย ตลอดจนการตรวจสอบยืนยัน

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

192-425 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านการบริหารระบบเครือข&าย

 ความรู/ด/านการบริหารระบบเครือข&ายที่น&าสนใจใน

ปoจจุบัน และเทคโนโลยีการบริหารระบบเครือข&ายที่ทันสมัย 

 

192-426 การวางแผนการให/บริการสารสนเทศ 

 วิธ ีการในการจัดทำการเพิ ่มความสามารถในการ

ให/บริการของระบบสารสนเทศ เช&นการทำคลัสเตอร4 การทำ 

Network Load Balance (NLB) การทำฟอลท4โทเลอร4แรนซ4 การ

ทำการสำรองและกู/คืนข/อมูล การทำไซต4งานสำรอง รวมถึงวิธีการ 

และแนวคิดในการจัดทำแผนงานความต&อเนื่องของธุรกิจ  

192-427 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง 

 ศึกษาแนวคิด ประโยชน4 วิธีการทำงาน การจัดสรร

ท ร ั พ ย าก ร  แนว โน / ม ก า ร ใ ช / ง า น  ร ะบบ  Virtualization 

Technology ตลอดจนสามารถทำการออกแบบ ติดตั ้ง และ

ปรับแต&งการทำงานของระบบ Virtualization  

192-429 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านการบริหารระบบเครือข&าย 

2 

 ความรู/ด/านการบริหารระบบเครือข&ายที่น&าสนใจใน

ปoจจุบัน และเทคโนโลยีการบริหารระบบเครือข&ายที่ทันสมัย 

192-441 การออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข&ายคอมพิวเตอร4  

 ศ ึกษาว ิธ ีการในการออกแบบ และต ิดต ั ้ งระบบ

เครือข&ายคอมพิวเตอร4ในองค4กรขนาดใหญ& ทั้งการเชื่อมต&อด/วย

สายสัญญาณ และเครือข&ายไร/สาย การบริหารจัดการระบบ

เครือข&ายที่ดี การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข&ายไร/สาย 

การจัดแบ&งเครือข&ายย&อย โดยใช/ Subnet และ VLAN การค/นหา

เส /นทางโดยใช /  RIP, OSPF, EIGRP  การเช ื ่อมต &อเคร ือข &าย

อินเทอร4เน็ต การทำ NAT, PAT ตลอดจนการออกแบบเครือข&าย

ให/เกิด High Availability กรณีมีอุปกรณ4เสียหายได/ 

192-442 ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม&ข&าย 

 ศ ึกษาสถาป oตยกรรม ทางด /านฮาร 4ดแวร 4  และ

ซอฟต4แวร4ของเครื่องแม&ข&าย การเลือกฮาร4ดแวร4 ให/เหมาะสม

สำหร ับการใช /งาน ในด /านต &างๆ เช &น หน &วยประมวลผล 

หน&วยความจำ ขนาดและชนิดของหน&วยบันทึกข/อมูล  วิธีการใน

การติดตั้ง และปรับแต&งระบบปฏิบัติการให/สามารถให/บริการ

ทางด/านเครือข&ายต&างๆ ได/ เช&น โปรโตคอลตั้งค&าโฮสต4อัตโนมัติ 

(DHCP) การจัดการโดเมน (DNS) ไฟล4เซิร4ฟเวอร4 (File Server) 

อีเมล4เซิร4ฟเวอร4 (Email Server) ดาต/าเบสเซิร4ฟเวอร4  (Database 

Server) เว็บเซิร4ฟเวอร4 (Web Server)  ตลอดจนการควบคุมการ

ทำงานและแก/ไขปoญหาเบื้องต/นของบริการดังกล&าวได/ 

192-443 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ&มเมฆเบื้องต/น   
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 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ&มเมฆเบื้องต/น ข/อดี และ

ข/อด/อย แนวทางในการใช/งานการประมวลผลกลุ&มเมฆ  กลุ&มเมฆ

สาธารณะ และกลุ&มเมฆส&วนตัว การทำงานในรูปแบบ Software 

Defined Data Center (SDDC) และ Hyper-Converged  การ

ออกแบบองค4ประกอบต&างๆของการประมวลผลกลุ&มเมฆ เช&น

เครือข&ายเสมือน ดิสก4เสมือน  ตลอดจนศึกษาวิธ ีการ และ

เครื่องมือที่ใช/ในการตรวจสอบ ติดตาม และแก/ไขปoญหาภายใน

การประมวลผลกลุ&มเมฆ 

190-203 พฤติกรรมองค4การเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แนวค ิดของพฤต ิกรรมองค 4การด /านเทคโนโลยี

สารสนเทศ   ความรู/และทักษะที่จำเปõนสำหรับการเปõนผู/บริหาร

องค4กรอย&างมีประสิทธิภาพ   บุคลิกภาพ ทัศนคติ  การรับรู/ 

ความเครียด แรงจูงใจ  การสร/างและพัฒนาทีมงาน ภาวะผู/นำ 

อำนาจและการเมืองในองค4การ การติดต&อสื่อสาร ความขัดแย/ง  

โครงสร/างและวัฒนธรรมองค4การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องค4การ บรรษัทภิบาลที่ด ี

192-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส4  

 ความรู/พื้นฐานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส4 เทคโนโลยีด/าน

อ ินเทอร 4 เน ็ต การวางแผนงานและกลย ุทธ 4การตลาดบน

อินเทอร4เน็ต ขั้นตอนการทำธุรกิจบนอินเทอร4เน็ต รูปแบบการ

ชำระเงิน การสร/างโปรแกรมสำหรับขายสินค/าบนอินเทอร4เน็ต  

โปรแกรมประยุกต4อื่น ๆ ที่เกี่ยวข/อง  

192-431 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  เทคนิคการจัดระบบ

สารสนเทศ ระบบฐานข/อมูล เทคนิคในการค/นหาข/อมูล การสร/าง

แบบจําลอง 

192-433 วิศวกรรมซอฟต4แวร4 

 กระบวนการพัฒนาซอฟต4แวร4 วิวัฒนาการซอฟต4แวร4 

การกำหนดขอบเขตและทรัพยากรที่ใช/ในโครงการซอฟต4แวร4 การ

รวบรวมความต/องการของระบบ การสร/างแบบจำลองของความ

ต/องการของระบบ การวิเคราะห4ความต/องการ การออกแบบ

สถาปoตยกรรม การออกแบบข/อมูลและโครงสร/าง การออกแบบ

ตัวประสาน การพัฒนาซอฟต4แวร 4 การทดสอบซอฟต4แวร4 

มาตรฐานคุณภาพของซอฟต4แวร4  มาตรวัดและตัวชี้วัดคุณภาพ

ของซอฟต4แวร4 

192-434 การออกแบบและพัฒนาซอฟต4แวร4เชิงวัตถ ุ

 แนวคิดและกระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร/าง

ตัวแบบเชิงว ัตถุ ภาษาสำหรับสร/างตัวแบบยูเอ ็มแอล การ

วิเคราะห4และออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช/ตัวแบบ หลักการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ ลักษณะสำคัญของคลาสและวัตถุ หลักการ

ห&อหุ/ม การสืบทอด และภาวะพหุสัณฐาน การจัดการและการ

 เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ&มเมฆเบื้องต/น ข/อดี และ

ข/อด/อย แนวทางในการใช/งานการประมวลผลกลุ&มเมฆ  กลุ&มเมฆ

สาธารณะ และกลุ&มเมฆส&วนตัว การทำงานในรูปแบบ Software 

Defined Data Center (SDDC) และ Hyper-Converged  การ

ออกแบบองค4ประกอบต&างๆของการประมวลผลกลุ&มเมฆ เช&น

เครือข&ายเสมือน ดิสก4เสมือน  ตลอดจนศึกษาวิธ ีการ และ

เครื่องมือที่ใช/ในการตรวจสอบ ติดตาม และแก/ไขปoญหาภายใน

การประมวลผลกลุ&มเมฆ 

190-203 พฤติกรรมองค4การเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แนวค ิดของพฤต ิกรรมองค 4การด /านเทคโนโลยี

สารสนเทศ   ความรู/และทักษะที่จำเปõนสำหรับการเปõนผู/บริหาร

องค4กรอย&างมีประสิทธิภาพ   บุคลิกภาพ ทัศนคติ  การรับรู/ 

ความเครียด แรงจูงใจ  การสร/างและพัฒนาทีมงาน ภาวะผู/นำ 

อำนาจและการเมืองในองค4การ การติดต&อสื่อสาร ความขัดแย/ง  

โครงสร/างและวัฒนธรรมองค4การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องค4การ บรรษัทภิบาลที่ด ี

192-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส4  

 ความรู/พื้นฐานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส4 เทคโนโลยีด/าน

อ ินเทอร 4 เน ็ต การวางแผนงานและกลย ุทธ 4การตลาดบน

อินเทอร4เน็ต ขั้นตอนการทำธุรกิจบนอินเทอร4เน็ต รูปแบบการ

ชำระเงิน การสร/างโปรแกรมสำหรับขายสินค/าบนอินเทอร4เน็ต  

โปรแกรมประยุกต4อื่น ๆ ที่เกี่ยวข/อง  

192-431 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  เทคนิคการจัดระบบ

สารสนเทศ ระบบฐานข/อมูล เทคนิคในการค/นหาข/อมูล การสร/าง

แบบจําลอง 

192-433 วิศวกรรมซอฟต4แวร4 

 กระบวนการพัฒนาซอฟต4แวร4 วิวัฒนาการซอฟต4แวร4 

การกำหนดขอบเขตและทรัพยากรที่ใช/ในโครงการซอฟต4แวร4 การ

รวบรวมความต/องการของระบบ การสร/างแบบจำลองของความ

ต/องการของระบบ การวิเคราะห4ความต/องการ การออกแบบ

สถาปoตยกรรม การออกแบบข/อมูลและโครงสร/าง การออกแบบ

ตัวประสาน การพัฒนาซอฟต4แวร 4 การทดสอบซอฟต4แวร4 

มาตรฐานคุณภาพของซอฟต4แวร4  มาตรวัดและตัวชี้วัดคุณภาพ

ของซอฟต4แวร4 

192-434 การออกแบบและพัฒนาซอฟต4แวร4เชิงวัตถ ุ

 แนวคิดและกระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร/าง

ตัวแบบเชิงว ัตถุ ภาษาสำหรับสร/างตัวแบบยูเอ ็มแอล การ

วิเคราะห4และออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช/ตัวแบบ หลักการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ ลักษณะสำคัญของคลาสและวัตถุ หลักการ

ห&อหุ/ม การสืบทอด และภาวะพหุสัณฐาน การจัดการและการ
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ทำลายเชิงวัตถุ  การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ และการสร/างส&วน

ติดต&อผู/ใช/ 

192-435 การศึกษาเฉพาะเรื ่องด/านการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 ความรู/ด/านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่น&าสนใจ

ในปoจจุบัน  และ เทคโนโลยีด/านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัย 

192-436 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านการพัฒนาซอฟต4แวร4  

 ความรู/ด/านการพัฒนาซอฟต4แวร4ที่น&าสนใจในปoจจุบัน 

และเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต4แวร4ที่ทันสมัย 

192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต4สำหรับอุปกรณ4เคลื่อนที ่

 ระบบสารสนเทศบนโครงสร/างพื้นฐานแบบไร/สาย 

โปรแกรมประยุกต4และระบบสารสนเทศบนอุปกรณ4เคลื ่อนที่ 

สถาปoตยกรรมระบบสารสนเทศแบบไร/สาย โพรโตคอลโปรแกรม

ประยุกต4ของอุปกรณ4เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต4ของ

อุปกรณ4เคลื่อนที่ กรณีศึกษาธุรกิจโปรแกรมประยุกต4ของอุปกรณ4

เคลื่อนที ่

192-438 การออกแบบเวบ็ไซต4  

 ประวัติความเปõนมาของอินเทอร4เน็ต ความเข/าใจ

เกี่ยวกับการออกแบบเว็บ การออกแบบกราฟzกบนเว็บไซต4 สีบน

หน/าเว็บ รูปแบบเว็บ การออกแบบส&วนปฏิสัมพันธ4  การออกแบบ

ส&วนติดต&อกับผู /ใช/ การใช/ตัวอักษร ภาพ และสื ่อประสม การ

ออกแบบระบบนำทาง การเรียนรู/และเข/าใจผู/ใช/งานเว็บไซต4  

192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปzดเผยรหัส 

 แนวคิดการเขียนโปรแกรมที่ใช/ส&วนต&อประสานผู/ใช/

แบบกราฟzกส4 เชิงวัตถุ และเว็บ ภาษาสคริปต4แบบไดนามิค เว็บ

คอมโพเนนท4 เว็บไคลเอ็นท4เฟรมเวิร4ก ระบบเว็บเทมเพลต เว็บ

แอพพลิเคชันเฟรมเวิร4ก จาวาสคริปต4ไลบรารี วิดจิททูลคิด การ

พัฒนาโครงงานด/วยการเขียนโปรแกรมแบบเปzดเผยรหัส 

192-451 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต4แวร4 

  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต4แวร4 มโนทัศน4

เรื ่องคุณภาพ เทคนิคทดสอบแบบกล&องดำ-กล&องขาว ความ

ครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับการ

ทดสอบ การทำเอกสารของการทดสอบ การตรวจสอบและการ

วอล4คทรู การทดสอบแบบอัตโนมัต ิ

192-452 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร4เน็ตขั้นสูง 

 การประยุกต4ใช/เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเว็บไซต4

สมัยใหม& การพัฒาโปรแกรมฝoπงไคลแอนท4และฝoπงเซิร4ฟเวอร4 การ

เข ียนโปรแกรมเอพ ีไอ การเร ียกใช / เอพ ีไอสำเร ็จร ูป เช&น 

Facebook API เปõนต/น การออกแบบเว็บไซต4เรซสปอนต4ซีฟ การ

ติดตั้งเว็บไซต4 

ทำลายเชิงวัตถุ  การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ และการสร/างส&วน

ติดต&อผู/ใช/ 

192-435 การศึกษาเฉพาะเรื ่องด/านการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 ความรู/ด/านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่น&าสนใจ

ในปoจจุบัน  และ เทคโนโลยีด/านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัย 

192-436 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านการพัฒนาซอฟต4แวร4  

 ความรู/ด/านการพัฒนาซอฟต4แวร4ที่น&าสนใจในปoจจุบัน 

และเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต4แวร4ที่ทันสมัย 

192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต4สำหรับอุปกรณ4เคลื่อนที ่

 ระบบสารสนเทศบนโครงสร/างพื ้นฐานแบบไร/สาย 

โปรแกรมประยุกต4และระบบสารสนเทศบนอุปกรณ4เคลื ่อนที่ 

สถาปoตยกรรมระบบสารสนเทศแบบไร/สาย โพรโตคอลโปรแกรม

ประยุกต4ของอุปกรณ4เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต4ของ

อุปกรณ4เคลื่อนที่ กรณีศึกษาธุรกิจโปรแกรมประยุกต4ของอุปกรณ4

เคลือ่นที ่

192-438 การออกแบบเว็บไซต4  

 ประวัติความเปõนมาของอินเทอร4เน็ต ความเข/าใจ

เกี่ยวกับการออกแบบเว็บ การออกแบบกราฟzกบนเว็บไซต4 สีบน

หน/าเว็บ รูปแบบเว็บ การออกแบบส&วนปฏิสัมพันธ4  การออกแบบ

ส&วนติดต&อกับผู /ใช/ การใช/ตัวอักษร ภาพ และสื ่อประสม การ

ออกแบบระบบนำทาง การเรียนรู/และเข/าใจผู/ใช/งานเว็บไซต4  

192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปzดเผยรหัส 

 แนวคิดการเขียนโปรแกรมที่ใช/ส&วนต&อประสานผู/ใช/

แบบกราฟzกส4 เชิงวัตถุ และเว็บ ภาษาสคริปต4แบบไดนามิค เว็บ

คอมโพเนนท4 เว็บไคลเอ็นท4เฟรมเวิร4ก ระบบเว็บเทมเพลต เว็บ

แอพพลิเคชันเฟรมเวิร4ก จาวาสคริปต4ไลบรารี วิดจิททูลคิด การ

พัฒนาโครงงานด/วยการเขียนโปรแกรมแบบเปzดเผยรหัส 

192-451 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต4แวร4 

  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต4แวร4 มโนทัศน4

เรื ่องคุณภาพ เทคนิคทดสอบแบบกล&องดำ-กล&องขาว ความ

ครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับการ

ทดสอบ การทำเอกสารของการทดสอบ การตรวจสอบและการ

วอล4คทรู การทดสอบแบบอัตโนมัต ิ

192-452 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร4เน็ตขั้นสูง 

 การประยุกต4ใช/เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเว็บไซต4

สมัยใหม& การพัฒาโปรแกรมฝoπงไคลแอนท4และฝoπงเซิร4ฟเวอร4 การ

เข ียนโปรแกรมเอพ ีไอ การเร ียกใช / เอพ ีไอสำเร ็จร ูป เช&น 

Facebook API เปõนต/น การออกแบบเว็บไซต4เรซสปอนต4ซีฟ การ

ติดตั้งเว็บไซต4 
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192-453 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต4สำหรับอุปกรณ4เคลื่อนที่

ขั้นสูง 

 การออกแบบและสร/างส&วนติดต&อกับผู/ใช/ขั้นสูง การ

เข/าถึงเครือข&าย แผนที่และระบบระบุพิกัดทางภูมิศาสตร4 (จีพีเอส) 

ว ีด ิท ัศน4และเสียง กราฟzกและสื ่อประสม อุปกรณ4ตรวจจับ 

โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต4บนอุปกรณ4เคลื่อนที่ขั้นสูง 

 

192-454 การออกแบบและพัฒนาฐานข/อมูลขั้นสูง   

 ความสำคัญและสถาปoตยกรรมของฐานข/อมูลขั้นสูง 

เช&น ฐานข/อมูลเชิงวัตถุ และฐานข/อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ4 ภาษา

สอบถามเชิงโครงสร/างเชิงกระบวนคำสั ่ง ทริกเกอร4ในระบบ

ฐานข/อมูล กระบวนคำสั่งและฟoงก4ชันที่ถูกเก็บไว/ การประมวลข/อ

คำถามที ่เหมาะสม การปรับแต&งฐานข/อมูล การบริหารงาน

ฐานข/อมูล เทคโนโลยีที ่ใช/ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต4บน

ฐานข/อมูลขั้นสูง และหัวข/อขั้นสูงสำหรับระบบฐานข/อมูล 

192-455 การตลาดดิจิทัล 

 หลักการเบื้องต/นของการตลาด เครื่องมือการตลาด

ดิจิทัล เครื่องมือการวิเคราะห4การตลาดเว็บ การเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องมือค/นหา การใช/งานเว็บและความน&าเชื่อถือ การตลาดบน

เครือข&ายสังคม และแนวโน/มของการตลาดดิจิทัล 

192-432 การจัดการคลังข/อมูล 

 หลักการพื้นฐานคลังข/อมูล การออกแบบคลังข/อมูล 

แบบจำลองและมิติของคลังข/อมูล การปรับปรุงคุณภาพ การ

โอนย/ายข/อมูลสู&คลังข/อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อสอบถามข/อมูล

จากคลังข/อมูล ระบบการวิเคราะห4และประมวลผลข/อมูลออนไลน4 

การใช/คลังข/อมูลในการพยากรณ4 และการนำคลังข/อมูลไป

ประยุกต4ใช/ 

192-461 พื้นฐานวิทยาการข/อมูล 

 การค/นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข/อมูล การ

อนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การแบ&งประเภท การแบ&งกลุ&ม การ

แสดงข/อมูลด/วยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห4

เครือข&ายสังคม ข/อมูลขนาดใหญ& โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห4

ข/อมูลเชิงสถิต ิ

192-462  การจินตทัศน4ข/อมูล  

 หลักการพื ้นฐานเกี ่ยวกับการจินตทัศน4ข/อมูล การ

สื่อสารด/วยข/อมูล หลักการออกแบบกราฟzก การรับรู/ของมนุษย4 

ทฤษฎีสี และเทคนิคในการนำเสนอข/อมูล และการนำเสนอและ

การสื่อสารข/อมูลด/วยเครื่องมือการจินตทัศน4  

192-463  การเรียนรู/ของเครื่อง  

 แนวคิดและเทคนิคการเรียนรู /ของเครื ่อง ขั ้นตอน

วิธีการเรียนรู/ของเครื่องทั้งแบบมีผู/สอนและไม&มีผู/สอน การจำแนก

192-453 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต4สำหรับอุปกรณ4เคลื่อนที่

ขั้นสูง 

 การออกแบบและสร/างส&วนติดต&อกับผู/ใช/ขั้นสูง การ

เข/าถึงเครือข&าย แผนที่และระบบระบุพิกัดทางภูมิศาสตร4 (จีพีเอส) 

ว ีด ิท ัศน4และเสียง กราฟzกและสื ่อประสม อุปกรณ4ตรวจจับ 

โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต4บนอุปกรณ4เคลื่อนที่ขั้นสูง 

 

192-454 การออกแบบและพัฒนาฐานข/อมูลขั้นสูง   

 ความสำคัญและสถาปoตยกรรมของฐานข/อมูลขั้นสูง 

เช&น ฐานข/อมูลเชิงวัตถุ และฐานข/อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ4 ภาษา

สอบถามเชิงโครงสร/างเชิงกระบวนคำสั ่ง ทริกเกอร4ในระบบ

ฐานข/อมูล กระบวนคำสั่งและฟoงก4ชันที่ถูกเก็บไว/ การประมวลข/อ

คำถามที ่เหมาะสม การปรับแต&งฐานข/อมูล การบริหารงาน

ฐานข/อมูล เทคโนโลยีที ่ใช/ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต4บน

ฐานข/อมูลขั้นสูง และหัวข/อขั้นสูงสำหรบัระบบฐานข/อมูล 

192-455 การตลาดดิจิทัล 

 หลักการเบื้องต/นของการตลาด เครื่องมือการตลาด

ดิจิทัล เครื่องมือการวิเคราะห4การตลาดเว็บ การเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องมือค/นหา การใช/งานเว็บและความน&าเชื่อถือ การตลาดบน

เครือข&ายสังคม และแนวโน/มของการตลาดดิจิทัล 

192-432 การจดัการคลังข/อมูล 

 หลักการพื้นฐานคลังข/อมูล การออกแบบคลังข/อมูล 

แบบจำลองและมิติของคลังข/อมูล การปรับปรุงคุณภาพ การ

โอนย/ายข/อมูลสู&คลังข/อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อสอบถามข/อมูล

จากคลังข/อมูล ระบบการวิเคราะห4และประมวลผลข/อมูลออนไลน4 

การใช/คลังข/อมูลในการพยากรณ4 และการนำคลังข/อมูลไป

ประยุกต4ใช/ 

192-461 พื้นฐานวิทยาการข/อมูล 

 การค/นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข/อมูล การ

อนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การแบ&งประเภท การแบ&งกลุ&ม การ

แสดงข/อมูลด/วยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห4

เครือข&ายสังคม ข/อมูลขนาดใหญ& โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห4

ข/อมูลเชิงสถิต ิ

192-462  การจินตทัศน4ข/อมูล  

 หลักการพื ้นฐานเกี ่ยวกับการจินตทัศน4ข/อมูล การ

สื่อสารด/วยข/อมูล หลักการออกแบบกราฟzก การรับรู/ของมนุษย4 

ทฤษฎีสี และเทคนิคในการนำเสนอข/อมูล และการนำเสนอและ

การสื่อสารข/อมูลด/วยเครื่องมือการจินตทัศน4  

192-463  การเรียนรู/ของเครื่อง  

 แนวคิดและเทคนิคการเรียนรู /ของเครื ่อง ขั ้นตอน

วิธีการเรียนรู/ของเครื่องทั้งแบบมีผู/สอนและไม&มีผู/สอน การจำแนก
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2561 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระการแก7ไข 

ประเภทข/อมูล การพยากรณ4 การจัดกลุ&มข/อมูล และการทดสอบ

ประสิทธิภาพของแบบจำลอง 

192-464  การทำเหมืองข/อมูล 

 แนวคิดการทำเหมืองข/อมูล คลังข/อมูล ข/อมูลและการ

เตรียมข/อมูล การวัดความคล/ายและความต&าง สถิติพื้นฐานในการ

ทำเหมืองข/อมูล การค/นพบความรู/จากฐานข/อมูล หลักการและ

ขั้นตอนวิธีในการจำแนกประเภทข/อมูล กฎความเชื่อมโยง การ

ประเมินประสิทธิภาพของตัวจำแนกประเภท วิธีการรวมกลุ&ม 

ปoญหาหลายกลุ&ม การจัดกลุ&มข/อมูล และการประยุกต4 

192-465 การวิเคราะห4ข/อมูลขนาดใหญ& 

 หลักการ และ เทคนิคในการวิเคราะห4ข/อมูลขนาด

ใหญ& และสามารถนาไปประยุกต4ใช/กับธุรกิจ การใช/โปรแกรม

ประยุกต4และเครื่องมือเข/ามาช&วยในการวิเคราะห4ข/อมูล, การนา

หลักการในการวิเคราะห4ข/อมูลไปสร/าง Visualization ในเชิง

ธุรกิจ ในรูปแบบต&างๆ เช&น กราฟ แผนภูมิ เปõนต/น 

192-466  ธุรกิจอัจฉริยะ  

 หล ักการและความต /องการสำหร ับระบบธ ุรกิจ

อัจฉริยะ วิธีการระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพ

องค4กรธุรกิจ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานขั้นสูง การ

จัดการข/อมูล ในสิ่งแวดล/อมระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจินตทัศน4

และการวิเคราะห4เชิงสถิติ การบริหารผลการปฏิบัติงานด/วย

แผนภาพวิเคราะห4ข/อมูลหรือตัวเลข และคลังข/อมูลขนาดใหญ& 

192-467 อินเทอร4เน็ตของสรรพสิ่ง 

 ความรู /พื ้นฐานเกี ่ยวกับอินเทอร4เน็ตของสรรพสิ่ง 

มาตรฐานที่เกี่ยวข/อง ตัวรับรู/และอุปกรณ4 การเขียนโปรแกรมใน

ระบบฝoงตัว ส&วนต&อประสานคลาวด4 โพรโทคอลสื ่อสาร การ

ประยุกต4ใช/งาน 

192-468  การจําลองข/อมูลและสร/างตัวแบบ  

 ระบบและตัวแบบ การจำลองแบบเหตุการณ4ไม&

ต&อเนื ่อง การสร/างตัวแบบจำลอง การสร/างเลขคล/ายสุ &ม การ

ทดสอบเลขคล/ายสุ&ม และการวิเคราะห4ผลการจำลองแบบ 

192-469 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านวิทยาการข/อมูล 1  

 ความรู/ด/านวิทยาการข/อมูลที่น&าสนใจในปoจจุบัน และ

เทคโนโลยีการวิทยาการข/อมูลที่ทันสมัย 

192-470 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านวิทยาการข/อมูล 2  

 ความรู/ด/านวิทยาการข/อมูลที่น&าสนใจในปoจจุบัน และ

เทคโนโลยีการวิทยาการข/อมูลที่ทันสมัย 

ประเภทข/อมูล การพยากรณ4 การจัดกลุ&มข/อมูล และการทดสอบ

ประสิทธิภาพของแบบจำลอง 

192-464  การทำเหมืองข/อมูล 

 แนวคิดการทำเหมืองข/อมูล คลังข/อมูล ข/อมูลและการ

เตรียมข/อมูล การวัดความคล/ายและความต&าง สถิติพื้นฐานในการ

ทำเหมืองข/อมูล การค/นพบความรู/จากฐานข/อมูล หลักการและ

ขั้นตอนวิธีในการจำแนกประเภทข/อมูล กฎความเชื่อมโยง การ

ประเมินประสิทธิภาพของตัวจำแนกประเภท วิธีการรวมกลุ&ม 

ปoญหาหลายกลุ&ม การจัดกลุ&มข/อมูล และการประยุกต4 

192-465 การวิเคราะห4ข/อมูลขนาดใหญ& 

 หลักการ และ เทคนิคในการวิเคราะห4ข/อมูลขนาด

ใหญ& และสามารถนาไปประยุกต4ใช/กับธุรกิจ การใช/โปรแกรม

ประยุกต4และเครื่องมือเข/ามาช&วยในการวิเคราะห4ข/อมูล, การนา

หลักการในการวิเคราะห4ข/อมูลไปสร/าง Visualization ในเชิง

ธุรกิจ ในรูปแบบต&างๆ เช&น กราฟ แผนภูมิ เปõนต/น 

192-466  ธุรกิจอัจฉริยะ  

 หล ักการและความต /องการสำหร ับระบบธ ุรกิจ

อัจฉริยะ วิธีการระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพ

องค4กรธุรกิจ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานขั้นสูง การ

จัดการข/อมูล ในสิ่งแวดล/อมระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจินตทัศน4

และการวิเคราะห4เชิงสถิติ การบริหารผลการปฏิบัติงานด/วย

แผนภาพวิเคราะห4ข/อมูลหรือตัวเลข และคลังข/อมูลขนาดใหญ& 

192-467 อินเทอร4เน็ตของสรรพสิ่ง 

 ความรู /พื ้นฐานเกี ่ยวกับอินเทอร4เน็ตของสรรพสิ่ง 

มาตรฐานที่เกี่ยวข/อง ตัวรับรู/และอุปกรณ4 การเขียนโปรแกรมใน

ระบบฝoงตัว ส&วนต&อประสานคลาวด4 โพรโทคอลสื ่อสาร การ

ประยุกต4ใช/งาน 

192-468  การจําลองข/อมูลและสร/างตัวแบบ  

 ระบบและตัวแบบ การจำลองแบบเหตุการณ4ไม&

ต&อเนื ่อง การสร/างตัวแบบจำลอง การสร/างเลขคล/ายสุ &ม การ

ทดสอบเลขคล/ายสุ&ม และการวิเคราะห4ผลการจำลองแบบ 

192-469 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านวิทยาการข/อมูล 1  

 ความรู/ด/านวิทยาการข/อมูลที่น&าสนใจในปoจจุบัน และ

เทคโนโลยีการวิทยาการข/อมูลที่ทันสมัย 

192-470 การศึกษาเฉพาะเรื่องด/านวิทยาการข/อมูล 2  

 ความรู/ด/านวิทยาการข/อมูลที่น&าสนใจในปoจจุบัน และ

เทคโนโลยีการวิทยาการข/อมูลที่ทันสมัย 
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ตารางการจัดกลุTมรายวิชาของหลักสูตรกับองค1ความรูU (Body of Knowledge) ตาม มคอ.1 

 

องค̂ความรูA (Body of Knowledge) รายวิชาของหลักสูตร 

พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 121-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ  

121-102  คอมพิวเตอร̂สำหรับการศึกษาและ 

               การงาน 

190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร̂ 

ปฏิสัมพันธ̂ระหว@างมนุษย̂กับคอมพิวเตอร̂ 192-301 การโตAตอบระหว@างมนุษย̂กับคอมพิวเตอร̂ 

ความม่ันคงและการประกันสารสนเทศ 192-428 ความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 

การจัดการสารสนเทศ 190-205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

192-202 การจัดการฐานขAอมูล 

การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร̂ 

192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร̂เน็ต 

คณิตศาสตร̂และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 125-102  คณิตศาสตร̂พ้ืนฐาน   

126-316  สถิติและความน@าจะเป4น 

เครือข@าย 190-101  ระบบเครือข@ายคอมพิวเตอร̂ 

192-204 การส่ือสารขAอมูลและเครือข@าย 

พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 192-207 โครงสรAางขAอมูลและอัลกอริทึม 

192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร̂  

192-201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร̂ข้ันสูง 

แพลตฟอร̂มเทคโนโลยี 190-206  ระบบปฏิบัติการและสถาปhตยกรรม 

การบำรุงรักษาและบริหารระบบ 

 

190-206  ระบบปฏิบัติการและสถาปhตยกรรม 

สถาปhตยกรรมและการบูรณาการระบบ 190-206  ระบบปฏิบัติการและสถาปhตยกรรม 
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องค̂ความรูA (Body of Knowledge) รายวิชาของหลักสูตร 

190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร̂ 

192-205 การวิเคราะห̂และออกแบบระบบ 

ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 190-302 กฎหมายและจริยธรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

190-303 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระบบเว็บและเทคโนโลยี 192-206 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร̂เน็ต 

192-203 การออกแบบส่ือประสม 

  

  
  
  
  
  
  

  
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือรับรองใหOความเห็นชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานของอาจารยRประจำหลักสูตร 
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ดร.เดชานุชิต กตัญyูทวีทิพย3 

 

ประวัติการศึกษา : 

- Ph.D.Thesis (with distinction): Fault-tolerant multicast routing protocol for real-time 

traffic on the Internet 

- ปริญญาเอก-Ph.D. (Computer Engineering), Chulalongkorn University, 2545 

- ปริญญาโท – MS.EE &CE (Electrical and Computer Engineering- Oregon State 

University, USA; 2526 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร̂ จุฬาลงกรณ̂มหาวิทยาลัย, 2524 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

2555-ปhจจุบัน  คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

2548-ปhจจุบัน   ท่ีปรึกษาผูAบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 

2535-2548 ผูAอำนวยการศูนย̂สารสนเทศและหัวหนAาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร̂ 

มหาวิทยาลัยสยาม  

2545-2548  ผูAอำนวยการฝôายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไมโครซอฟท̂  

   (ประเทศไทย) จำกัด 

2535 – 2545 กรรมการผูAจัดการ บริษัท สยามเนทเวิร̂คและเทเลคอม จำกัด 

2531 – 2535 ผูAจัดการฝôาย Communications Services บริษัท Chevron (ประเทศไทย)  

(บริษัท Unocal เดิม)  

2526 – 2531 Systems Engineer บริษัท Nortel Network จำกัด (บริษัท Northern Telecom 

จำกัด  

  เดิม) Santa Clara, California, สหรัฐอเมริกา 

- อาจารย̂พิเศษ: 

• หลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ  BBA (Bachelor of Business Administration)  วิชา 

High-Technology Entrepreneurship คณะพาณิชยศาสตร ^และการบ ัญช ี  จ ุฬาลงกรณ̂

มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร̂  จุฬาลงกรณ̂มหาวิทยาลัย 

• หล ักส ูตร  International School of Engineering คณะว ิศวกรรมศาสตร ^ จ ุฬาลงกรณ̂

มหาวิทยาลัย วิชา High-Technology Entrepreneurship 

• หลักสูตร International คณะวิศวกรรมศาสตร^ (คอมพิวเตอร^) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลAาธนบุรี 

• คณะพาณิชย̂ศาสตร̂และการบัญชี, คณะวารสารศาสตร̂ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร̂ 



 

162 
 

 

• หลักสูตร IT Management  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAา

เจAาคุณทหารลาดกระบัง  

• คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร̂  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

• คณะวิศวกรรมศาสตร^ มหาวิทยาลัยสยาม ในวิชา LAN/WAN, Project Management, MIS, 

Ethic in Computer Engineering และการวาง Strategic IT Planning 

- กรรมการและท่ีปรึกษา: 

• ที่ปรึกษาดAานอิเลคทรอนิคส^ของคณะกรรมการป¢องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ

ท่ีปรึกษาเลขาธิการสำนักงานปปง. และ CIO committee 

• ท ี ่ ป ร ึ กษาและผ ู A อ อกแบบระบบ เคร ื อข @ า ยสา รสน เทศ  C4 I (Command, Control, 

Communications, Computer and Intelligence) ของกระทรวง กลาโหมแห@งใหม@ 

• ผูAเช่ียวชาญและท่ีปรึกษาการติดต้ังระบบ IT infrastructure ใหAกับหAองทดลองปฎิบัติการแห@งใหม@

ของสวทชในบริเวณ Science Park ระบบนี้จะประกอบดAวยเครือข@ายไรAสาย (Wi-Fi, 802.11) 

และระบบ MetroLAN ท่ีความเร็ว 10Gbits/s 

• กรรมการและที่ปรึกษาของกองสลากแห@งใหม@(สังกัดกระทรวงการคลัง) โดยรับผิดชอบดAาน

เครือข@ายสารสนเทศ 

• ที่ปรึกษาออกแบบระบบเครือข@ายสารสนเทศใหม@ของโรงพยาบาลศิริราชที่สามารถรองรับขAอมูล 

Multimedia เช@น X-Ray Computer และ ระบบ HIS (Hospital Information System)   

• กรรมการและท่ีปรึกษาทางเทคนิคนำเสนอรูปแบบ Conceptual Model และ Network Design 

Model ของระบบเครือข@ายที่สามารถรับประกัน Service Level Performance และ Service 

Level Agreement กับ Application ต@าง ๆ ของศิริราช เช@น ระบบ SAP 

• ไดAรับเชิญจาก World Bank ใหAเขAาร@วมในการเสนอขAอคิดเห็นการนำเทคโนโลยี E-commerce 

มาใชAเพื่อพัฒนาทิศทางธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต (ซึ่งเป4นโครงการร@วมระหว@าง World 

Bank และรัฐบาลไทย) 

• กรรมการจัดการประชุมวิชาการเลือกผลงานวิจัยดAาน E-Commerce ในงาน 

National Conference on E-Business 2002 จัดโดยศูนย^ธรรมศาสตร^พาณิชย^อิเล็กทรอนิกส̂  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร̂ ร@วมกับศูนย̂พัฒนาพาณิชย̂อิเล็กทรอนิกส̂ (ECRC) 

• กรรมการจัดการประชุมว ิชาการเลือกผลงานวิจ ัยดAาน E-Commerce ในงาน National 

Conference on E-Business 2003 จัดโดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร^ ร@วมกับศูนย^พัฒนา

พาณิชย̂อิเล็กทรอนิกส̂ (ECRC) 

• กรรมการจัดการประชุมว ิชาการเลือกผลงานวิจ ัยดAาน E-Commerce ในงาน National 

Conference on E-Business 2004 จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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หนังสือ/ตำรา 

 - การส่ือสารขAอมูลและเครือข@ายคอมพิวเตอร̂, 2548. 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
 Conference Paper:  

1. ศรัญธร  ม่ังมี, นิตยา  เกิดแยAม, ปุณยภัสร̂  ชวรัตน̂ธนรังษี และ เดชานุชิต  กตัญÆูทวีทิพย̂. 

ระบบคำนวณเบ้ียเล้ียงพนักงานกระจายสินคAา. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครAังท่ี 9. 2562. 

2. นิตยา  เกิดแยAม, ศรัญธร  ม่ังมี, ปุณยภัสร̂  ชวรัตน̂ธนรังสี และเดชานุชิต  กตัญÆูทวีทิพย̂. การ

พัฒนาระบบบันทึกขAอมูลยานพาหนะกระจายสินคAาดAวย QR Code เพ่ือลดการใชAกระดาษ. 

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครAังท่ี 9. 2562. 

3.  Dechanuchit Katanyutaveetip. On Routing Real-time Multicast Traffic Using 

Residual Delay path selection function. IEEE International Symposium on 

Communications and Information Technology.2002.  

4. Dechanuchit Katanyutaveetip. On Routing Real-time Multicast Traffic. IEEE 

International Symposium on Communications and Information Technology. 

2001. 

5. Dechanuchit Katanyutaveetip. Reliable real-time multicast scheme on the 

Internet. IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and 

Communication Systems.1999. 

6. Dechanuchit Katanyutaveetip. Real-time optimal multicast routing. Computer 

Communications, Elsevier Science.2002. 

 Journal Paper: 

1. Dechanuchit Katanyutaveetip. Real-time optimal multicast routing. Computer 

Communications. Elsevier Science. 2002. 

2. Dechanuchit Katanyutaveetip. Towards reliable real-time multicast framework 

on the Internet. Engineering Journal. Siam University. 2000. 

3. Dechanuchit Katanyutaveetip. Self-healing/survivability in ATM network. 
Engineering Journal. Siam University.  1999. 
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ณรงค̂ฤทธ์ิ สุคนธสิงห̂ 

 

 

ประวัติการศึกษา : 

- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุรี,2543 

- บธ.บ.(การตลาด),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2539 

- วท.บ.(สัตวศาสตร̂),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลAาเจAาคุณทหาร ลาดกระบัง,2536 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

2543-ปhจจุบัน หัวหนAาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สยาม 

2543  MIS Section Manager ฝôายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจก.มิกซ̂มีเดีย 

2542-2543 Computer Officer คณะวิศวกรรมศาสตร̂ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAา 

  ธนบุรี 

2536-2542 Head of  Credit Officer DBS Thai Danu Bank Public Company Limited 

หนังสือ/ตำรา 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 191-302 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส̂ 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 191-202 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร̂เน็ต 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  

- ณรงค̂ฤทธ์ิ สุคนธสิงห̂. การพยากรณ̂ปริมาณการชาระเงินผ@านธนาคารบนอินเทอร̂เน็ตโดยใชAวิธี

วิเคราะห̂อนุกรมเวลาดAวยเทคนิคเหมืองขAอมูล.การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 

มหาวิทยาลัยสยาม.2560. 

- ณรงค̂ฤทธ์ิ สุคนธสิงห̂.ระบบขายส@งเคร่ืองเสียงบนอินเทอร̂เน็ต.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน.ม.สยาม. 2555.  

- ณรงค̂ฤทธ์ิ สุคนธสิงห̂.ระบบสารสนเทศการจัดการความรูA คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสยาม.การประชุมวิชาการระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ 

วิทยาศาสตร̂ และเทคโนโลยี. ม.สยาม 2557. 
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อ. อรรณพ  กางก้ัน 

 

ประวัติการศึกษา : 

 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร̂, 2545 

 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร̂-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร̂, 2530 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

2549-ปhจจุบัน อาจารย̂ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

2538-2549 อาจารย̂ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

2530-2538 Software Technician ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

 

หนังสือ/ตำรา 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร̂ 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 190-303 การส่ือสารวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 190-204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 191-202 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร̂เน็ต 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  

- อรรณพ กางกั้น.การพยากรณ^ราคาทองคำในประเทศโดยเทคนิควิธีเหมืองขAอมูล.การประชุม

วิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 5 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.2559. 

- อรรณพ  กางกั้น. ระบบบริหารสินคAาคงคลังโดยวิธีเขAาก@อนออกก@อนและวิธีเจาะจง. การประชุม

วิชาการระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ วิทยาศาสตร^ และเทคโนโลยี .ม.สยาม.

2557  
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อ. นิตินัย ไพศาลพยัคฆ3 

 

ประวัติการศึกษา : 

 - บธ.ม. (คอมพิวเตอร̂ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม,2551 

 - วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAาธนบุรี,2558 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

2553-ปhจจุบัน อาจารย̂ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

2552  พลทหาร กรมทหารต@อสูAอากาศยานรักษาพระองค̂ กองทัพอากาศไทย 

2551-2548 โปรแกรมเมอร̂ บริษัท CSD Solution Corporation (สีลม) 

หนังสือ/ตำรา 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 191-202 การโปรแกรมสำหรับอินเทอร̂เน็ต 

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร̂ 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  

• นิตินัย ไพศาลพยัคฆ^.การใชAฟhงก^ชั่นไลฟ±สตีมมิ่งของยูทิวป±เพื่อสนับสนุนการเรียนรูAนอกหAองเรียน.

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยีระหว@างสถาบัน คร้ังท่ี 5.2560.  

•  นิตินัย ไพศาลพยัคฆ̂.ทัศนคติของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มีต@อ   

การใชAงานเครือข@ายสังคมออนไลน^สำหรับการเรียน. การประชุมวิชาการนวัตกรรมการหลอมรวม

ของศิลปะ วิทยาศาสตร̂ และเทคโนโลยี. ม.สยาม.2557. 

• นิตินัย ไพศาลพยัคฆ^.การใชAการเครือข@ายสังคมออนไลน^เพื่อสนับสนุนการมีส@วนร@วมในกิจกรรมการ

เรียนรูAนอกหAองเรียน: กรณีศึกษาวิชาการโปรแกรมสำหรับอินเทอร^เน็ต มหาวิทยาลัยสยาม.งาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน. ม.สยาม.2556 

• นิตินัย ไพศาลพยัคฆ^.Information System for Helping Deaf Mute Communication (The 

2nd Japan-Thailand Friendship International Workshop on Science, Technology and 

Education: JTSTE. 2012 

• น ิต ิน ัย ไพศาลพยัคฆ ^ .Online Examination Management: Case studied TOFEL ITP. 8th 

National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT. 2556. 

• นิตินัย ไพศาลพยัคฆ^.การพัฒนาบทเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร^ดAวยระบบ e-Learning. 

National e-Learning Conference. 2555. 

• นิตินัย ไพศาลพยัคฆ^.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม@ดAวยระบบ ITSchool e-Learning. 

บัณฑิตศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน. ม.สยาม. 2555. 

 

อ.อมรรัตน3  ปÉญญาสุข 
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ประวัติการศึกษา : 

 - สป.ม. (คอมพิวเตอร̂) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร̂,2537 

 - วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล,2534 

ประวัติการทำงานและประสบการณ3 

2541-ปhจจุบัน อาจารย̂ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

 2539-2541 โปรแกรมเมอร̂ บริษัท isosac จำกัด 

หนังสือ/ตำรา 

- คู@มือการใชAงาน Fidelio Front Office System version 7.13. 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  

- อมรรัตน̂  ปhญญาสุข. การพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส̂ภาษาจีนกลางระดับเร่ิมตAน โดยใชA

กระบวนการคิดเชิงตรรกะ. นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ วิทยาศาสตร̂ และเทคโนโลยี. 

มหาวิทยาลัยสยาม. 2557. 

- อมรรัตน̂  ปhญญาสุข.  การพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส̂ภาษาอังกฤษระดับประถมตAน โดยใชA

กระบวนการคิดเชิงตรรกะ การประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT 2012. 2555.  
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ภาคผนวก ง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริญญาตร ี

  



 

 


