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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Computing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (การคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computing)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทางวิชาการ) หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 ได้รับอนุมัตจิ ากสภาวิทยาเขตภูเก็ต โดยมติเวียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 396(4/2561) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
2) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
3) นักพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Developer)
4) นักออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Designer)
5) นักออกแบบกราฟิกส์ (Graphic Designer)
6) นักพัฒนาส่วนหน้า (Front-End Developer)
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวมณีเนตร พวงมณี
3-9098-00027617
2. นางสาวกาญจนา ทองกลิน่
5-9001-00002814

3. นายณัฐพงศ์ ทองเทพ
3-8099-00117104
4. นายนวนล ธีระอัมพรพันธุ์
1-8399-00044917

ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา (สาขา)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ph.D. (Natural Language Processing),
Université de Besançon, France
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ph.D. (Computer Science), Purdue
University, U.S.A

ปีที่จบ
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2552
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ชื่อ-สกุล

5. นางสาวกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง
1-9299-00052595

ตาแหน่ง

อาจารย์

วุฒิการศึกษา (สาขา)
B.Sc. (Computer Science), Carnegie
Mellon University, U.S.A
Ph.D. (Computer Science), Université
de Bourgogne France-Comte, France
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จบ

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2549

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสาหรั บประเทศไทยนั้น อยู่ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการกาหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมายซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และ อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เป็นต้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อม
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้ ส าหรั บ สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต นั้ น รั ฐ บาลไทยได้ ก าหนดให้ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
เป็ น ซู ป เปอร์ ค ลั ส เตอร์ (Super Cluster) ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายด้ านดิ จิทั ล โดยผลั ก ดัน ให้ ภูเก็ต
เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ
และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาตั้งและดาเนินธุรกิจ ด้วยการยกเว้นภาษีและได้รับสิทธิ
พิเศษจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งนโยบาย ดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจด้านเทคโนโลยี
และดิจิ ทัล เจริ ญเติบ โตมากขึ้ น ดังนั้ น การวางแผนหลั กสู ต รจึง ควรตอบสนองทั้ งนโยบายด้า นเศรษฐกิ จ
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อรองรับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan 2020 : AIM 2020)
ที่ต้องการนาประชาคมอาเซียนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น วัฒนธรรมทางสังคมจึงกลายเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม
ลักษณะงานที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเริ่มลดลง ประชากรสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อดิจิทัล มีการนาหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานคนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์หรือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าว การพัฒนาหลักสูตรนี้
จึงมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านปัญญาประดิษฐ์ และ สื่อดิจิทัล ทีส่ ามารถประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทั้งสังคมที่มีผู้สูงอายุและสังคมแบบพหุวัฒนธรรมได้ โดย
หลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างก้าวกระโดด และสามารถสร้า งบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มี จริยธรรม เพื่อรองรับต่อ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนั้ น มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คือ มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะของพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะที่สามารถเข้าสู่ ตลาดงาน
สากลและสามารถสร้างงานเองได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยต้องการสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้ โดยบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและ
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ อีกทั้งวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ในจั งหวัดภูเก็ต พื้นที่ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นทาเลทองของการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ผนวกกับความเป็ นนานาชาติทาให้เกิดความได้เปรียบในการผลิตบัณฑิตออกสู่
ตลาดแรงงานระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 1 รายวิชา คือ
968-220
แคลคูลัส
Calculus
2) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) จานวน 4 รายวิชา คือ
968-120
คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics
968-130
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
968-230
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networking
968-350
การจัดการและการประกันคุณภาพโครงงาน
Project Management and Quality Assurance
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3) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) จานวน 2 รายวิชา คือ
968-280
การออกแบบและนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Design and Innovation
968-480
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
1) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) จานวน 13 รายวิชา คือ
968-121
สถิติและความน่าจะเป็น
Statistics and Probability
968-151
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
968-254
การจัดการความรู้
Knowledge Management
968-255
การบริหารระบบฐานข้อมูล
Database Systems Management
968-263
การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1 (2 มิติ)
Computer Graphics and Design 1 (2D)
968-363
การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 (3 มิติ)
Computer Graphics and Design 2 (3D)
968-264
การออกแบบและพัฒนาเกม
Game Design and Development
968-356
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
Introduction to Natural Language Processing
968-456
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism Business
968-457
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพ
Information System for Healthcare Management
968-366
พื้นฐานแอนิเมชันและภาพเคลื่อนไหว
Basic Animation and Motion Graphics
968-367
การเขียนโปรแกรมเกม
Game Programming
968-460
การวาดภาพสีดิจิทัล
Digital Painting
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13.3 การบริหารจัดการ
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางด้า นการคอมพิวเตอร์ ที่รองรับการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของข้อมูล
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สาหรับด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลมีการวิเคราะห์และพยากรณ์
ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแม่นยา รวดเร็ว ทักษะด้านการออกแบบ ผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของดิจิทัล
เทคโนโลยีทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรี ย นรู้ การแก้ปั ญหาและค้น คว้า ได้ด้ว ยตนเองทั้ง ในห้ องเรี ยน และนอกห้ องเรี ยนอย่างยั่ ง ยื น
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันนี้วิทยาการด้านการคอมพิวเตอร์ได้เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีการพัฒนาความคิด โดยในปัจจุบันมีการคิดค้น ประยุกต์ และนา
ข้อมูลต่างๆ มาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งนโยบายของภาครัฐที่ให้ความสาคัญเป็นอย่า งมาก ในการ
พัฒนาส่วนนี้ทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูล ที่จะก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจที่ดี ซึ่งทาให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง น่าเชื่ อถือ และมีประสิทธิภาพสูงสุด และ/หรือ บัณฑิตสามารถ
พัฒนาสื่อดิจิทัล มีความรู้ในการออกแบบ และการสื่อสารผ่านมีเดียได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยใช้เทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
1) มีความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล และ/หรือ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
2) นาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูล และ/หรือ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลไปวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเพื่อประกอบวิชาชีพทั้งระดับสากล และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทั้งทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูล และ/
หรือเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
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4) ใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกันกับ
ผู้อื่น ทั้งในและนอกวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ 1.ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน 1.รายงานผลการประเมินความ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ความต้องการของผู้ประกอบการ พึ ง พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของ
ของธุร กิจ การเปลี่ ย นแปลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประกอบการ
ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
2.ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ทั ก ษ ะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทางานของ บัณฑิตโดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
2.ส่งเสริมการจัดการเรียน การ 1.เพิ่ ม พู น ทั ก ษะอาจารย์ ใ นการ 1.จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
สอนให้เป็น Active learning จัดการเรียนการสอนแบบ Active อาจารย์
learning
2.จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
การเพิ่ม พูนทักษะการจัดการ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ
เรี ย นการสอนแบบ Active
3.ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย น learning
การสอนแบบ Active learning 3.ผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพ
การเรียนการสอนแบบ Active
learning
4.ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การเรียนการสอนแบบ Active
learning
3.ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัด 1.จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น อาจารย์
เป็นสาคัญ
2.จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน การเพิ่มพูนทักษะ การจัดการ
จาก best practice การเรี ย น เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สาคัญ
3. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 3.ผลการประเมินประสิ ทธิ ภ าพ
ตนเอง และการประเมิ น ผลที่
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เน้ น พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นใน เป็นสาคัญ
แผนการจัดทารายละเอี ย ดของ 4.ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ
รายวิชา
การ เรี ย นการสอน ที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็น สาคัญ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

4.ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย น 5.จ านวนรายวิ ช าที่ ก าหนดกิ จ
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5.พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน การ 6. จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ ใ ช้ ก า ร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ประเมิ น ผลที่ เ น้ น พั ฒ นาการ
ของผู้เรียน
7.ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ
สารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ 1.พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัด
1.จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
ให้ บ รรลุ ม าตรฐานผลการ การเรียนรู้และการประเมินผล
อาจารย์
เรียนรู้ทุกด้าน
การเรียนรู้ด้าน คุณธรรม
2.จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
ทางปัญญา ด้านทักษะ
เรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานผลการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
เรียนรู้
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
3.ผลการประเมิ น ประสิ ทธิภ าพ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้แต่ละ
รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทาง
ด้าน
วิชาชีพ
4.ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ
2.ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ ใน
การจัดการเรียนการสอนของ
การจัดการเรียนรู้ และการ
อาจารย์
ประเมิน ผลการเรียนรู้ของ
5.ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
นักศึกษา ตามมาตรฐานผล การ
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ต้องสาเร็จการศึกษา
1.1) ไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ
ศิลป์คานวณ หรือ เทียบเท่า หรือ
1.2) ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า โดยสามารถเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ตามเกณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนด
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
หรือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
2) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
3) นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ต่า
2) นักศึกษาที่มีผลการเรีย นภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดให้ล งทะเบียนเรียนรายวิช า
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
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4) การเตรียมความพร้อมที่นอกเหนือจากข้างต้น ขอให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
1
2
3
4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2562
120
120
-

จานวนนักศึกษา/ปีการศึกษา
2563
2564
2565
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
120

2566
120
120
120
120
480
120

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,720,000.00 22,720,000.00 26,720,000.00 30,720,000.00 30,720,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,720,000.00 22,720,000.00 26,720,000.00 30,720,000.00 30,720,000.00

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

1. ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
2. ค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา

4,620,000.00

4,629,900.00

4,640,295.00

4,311,209.75

4,322,670.24

3,457,400.00

4,238,000.00

5,018,600.00

7,939,200.00

7,399,200.00

75,000.00

75,000.00

75,000.00

35,000.00

35,000.00

4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม ก.

7,969,200.00

8,943,300.00

ก. งบดาเนินงาน

9,917,400.00 10,996,500.00 10,996,500.00

16,121,600.00 17,886,200.00 19,651,295.00 23,281,909.75 22,753,370.24

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00
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หมวดเงิน
รวม ข.
ราวม (ก) + (ข)

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

16,321,600.00 18,086,200.00 19,851,295.00 23,481,909.75 22,953,370.24

จานวนนักศึกษา

360.00

400.00

440.00

480.00

480.00

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา

45,337.78

45,215.50

45,116.58

48,920.65

47,819.52

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ช)
2.9 การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น Active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาบังคับ
2) กลุ่มวิชาเลือก

125

หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

24
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

10
61
13
27
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3) กลุ่มวิชาเลือก
4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development

12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
2((2)-0-4)

980-022

การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การทา CPR และ AED)
Basic Lifesaving (CPR, and AED)

1((1)-0-2)

980-023

ม.อ. อาสา
PSU Volunteer

1((1)-0-2)

1.2 สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
950-101 จิตวิวัฒน์
New Consciousness

5 หน่วยกิต
1((1)-0-2)

950-102

ชีวิตที่ดี
Happy and Peaceful Life

2((2)-0-4)

117-114

คิด-ทา-นาสุข
Living a Peaceful Life

2((2)-0-4)

988-031

ความเป็นพลเมืองโลก
Global Citizenship

2((2)-0-4)

1.3 สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
Idea to Entrepreneurship

1 หน่วยกิต
1((1)-0-2)

1.4 สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม
Earth System and Environment

4 หน่วยกิต
2((2)-0-4)
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969-041

ฉลาดซื้อฉลาดใช้
Choose Wisely Live Well

969-042

เศรษฐกิจดิจิทัล
Digital Economy
1.5 สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน
Change your thoughts, Change your life

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่วยกิต
2((2)-0-4)

969-052

คิดคร่อมกรอบ
CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking

2((2)-0-4)

969-061

การแก้ปัญหาเชิงระบบ
Systematic Solving

2((2)-0-4)

969-062

เติบโตด้วยความคิด
Growth Mindset

2((2)-0-4)

805-061

คิดเป็น
Logical Thinking

2((2)-0-4)

988-061

ตัวเลขในชีวิตประจาวัน
Thinking In Number

2((2)-0-4)

805-062

การคานวณในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
1.6 สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน(English for
Fundamental Listening and Speaking)
805-072

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน(English for
Fundamental Reading and Writing)
1.7 สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
810-091 ศิลปะไทย
Thai Arts
810-092

วัฒนธรรมไทย
Thai Culture

2((2)-0-4)
4 หน่วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2 หน่วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
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969-091

แป้นพิมพ์หรรษา
Keyboard for Fun

1((1)-0-2)

969-092

อี-สปอร์ต
E-Sport

1((1)-0-2)

805-091

สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี
Music Appreciation

1((1)-0-2)

988-091

การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
Camping

1((1)-0-2)

980-081

แบดมินตัน
Badminton

1((1)-0-2)

980-082

บราซิลเลียนยิวยิตสู
Brazilian Jiujitsu

1((1)-0-2)

980-083

มวยไทยไชยา
Muay Thai Boxing

1((1)-0-2)

980-084

วอลเลย์บอล
Volleyball

1((1)-0-2)

980-085

บาสเกตบอล
Basketball

1((1)-0-2)

980-086

เทนนิส
Tennis

1((1)-0-2)

980-091

ว่ายน้า
Swimming

1((1)-0-2)

980-092

แอโรบิค
Aerobic

1((1)-0-2)

980-093

โยคะ
Yoga

1((1)-0-2)

980-094

ศิลปะการป้องกันตัว
Mixed Martial Arts

1((1)-0-2)

980-095

ไทเก๊ก
Tai Chi

1((1)-0-2)

15
980-096

การดาน้า
Scuba Diving

1((1)-0-2)

980-097

การเต้นรา
Social Dance

1((1)-0-2)

2) กลุ่มวิชาเลือก
980-001 การเตรียมความพร้อมสาหรับภัยพิบัติ
Disaster Preparedness

6 หน่วยกิต*
2((2)-0-4)

810-001

สถิตินาทาง
Guiding Statistics

2((2)-0-4)

810-002

จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

2((2)-0-4)

810-003

ประวัติศาสตร์และสังคมไทย
Thai History and Society

2((2)-0-4)

810-004

นักลงทุนรุ่นเยาว์
Young Investor

2((2)-0-4)

988-001

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
Wisdom of Living

2((2)-0-4)

988-002

ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Contemporary Scientific Innovation

2((2)-0-4)

988-003

ทะเลและวิทยาศาสตร์
Science and the Sea

2((2)-0-4)

988-004

โภชนาการและพิษวิทยา
Nutritional and Toxicology

2((2)-0-4)

805-073

ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นกลาง
English for Intermediate Listening and Speaking

2((2)-0-4)

805-074

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง
English for Intermediate Reading and Writing

2((2)-0-4)

805-075

ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง
English for Advanced Listening and Speaking

2((2)-0-4)
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805-076

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นสูง
English for Advanced Reading and Writing

2((2)-0-4)

805-001

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียง
English for Pronunciation

2((2)-0-4)

805-002

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
English for Creative Writing

2((2)-0-4)

805-003

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ
English for International Studies

2((2)-0-4)

805-004

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ
English for International Business

2((2)-0-4)

805-005

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
English for Presentation

1((1)-0-2)

805-006

ภาษาอังกฤษสาหรับการสมัครงาน
English for Job Application

2((2)-0-4)

805-007

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการอภิปราย
English for Presentation and Discussion

2((2)-0-4)

805-008

การค้นหาและการอ้างอิง
Searching and Referencing

2((2)-0-4)

969-001

การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Lifelong Learning

2((2)-0-4)

988-005

ชีวิตที่สันติ
Peaceful Life

2((2)-0-4)

988-006

ชุมชนพอเพียง
Sufficient Communities
*หมายเหตุ อย่างน้อย 2 หน่วยกิตต้องเป็นวิชาทางภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
968-120
คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics

2((2)-0-4)

89 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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968-121

สถิติและความน่าจะเป็น
Statistics and Probability

3(2-2-5)

968-220

แคลคูลัส
Calculus

3(3-0-6)

968-492

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
Computer Ethics and Laws

1(1-0-2)

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
13 หน่วยกิต
968-150
การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
Organization and Information System Management

61 หน่วยกิต
3(3-0-6)

968-250

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3(2-2-5)

968-280

การออกแบบและนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Design and Innovation

3(3-0-6)

968-480

การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship

3(3-0-6)

968-490

เตรียมสหกิจศึกษา
Pre Cooperative Education

1(1-0-2)

2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
968-130
ระบบปฎิบัติการ
Operating Systems

27 หน่วยกิต
2(2-0-4)

968-160

การออกแบบส่วนหน้า
Front End Design

3(2-2-5)

968-390

สัมมนา
Seminar

1(0-2-1)

968-391

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1
Project in Computing 1

3(0-9-0)

968-491

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2
Project in Computing 2

3(0-9-0)
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นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมด 15 หน่วยกิต จากรายวิชาเฉพาะด้าน ด้าน
ใดด้านหนึ่งใน 2 ด้านต่อไปนี้
วิชาเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
968-251

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Intoduction to Artificial Intelligence

3(2-2-5)

968-252

วิทยาการข้อมูล
Data Science

3(2-2-5)

968-351

ปัญญาทางธุรกิจ
Business Intelligence

3(2-2-5)

968-352

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น
Introduction to Machine Learning

3(2-2-5)

968-353

การแทนความรู้และการให้เหตุผล
Knowledge Representation and Reasoning

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)
968-261

การออกแบบดิจิทัล 1
Digital Design 1

3(2-2-5)

968-262

สื่อดิจิทัล 1
Digital Media 1

3(2-2-5)

968-360

หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์
Principles of Creativity and Design

3(2-2-5)

968-361

การออกแบบดิจิทัล 2
Design 2

3(2-2-5)

968-362

สื่อดิจิทัล 2
Digital Media 2
2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Programming
968-141

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms

3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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968-142

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object Oriented Programming

3(2-2-5)

968-240

การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Development and Programming

3(2-2-5)

968-350

การจัดการและการประกันคุณภาพโครงงาน
Project Management and Quality Assurance

3(3-0-6)

2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
968-151 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
968-230

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networking

3) กลุ่มวิชาเลือก

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

12

3(2-2-5)

หน่วยกิต

3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
(Artificial Intelligence and Data Science) จานวน 23 รายวิชา
968-253 การสร้างภาพนามธรรมข้อมูล
Data Visualization

3(2-2-5)

968-254

การจัดการความรู้
Knowledge Management

3(3-0-6)

968-255

การบริหารระบบฐานข้อมูล
Database Systems Management

3(2-2-5)

968-256

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems

3(3-0-6)

968-257

เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี
Semantic Web and Ontology

3(2-2-5)

968-354

หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 1
Special Topics in Artificial Intelligence and Data Science 1

3(X-Y-Z)

968-450

หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 2
Special Topics in Artificial Intelligence and Data Science 2

3(X-Y-Z)
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968-451

วัตถุเชื่อมต่อชาญฉลาด
Intelligent Connected Objects

3(2-2-5)

968-452

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation Systems

3(2-2-5)

968-470

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

3(2-2-5)

3.1.1 กลุ่มรายวิชาด้านการวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytics) จานวน 4 รายวิชา
968-259 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval

3(2-2-5)

968-355

ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ
Computational Linguistics

3(2-2-5)

968-356

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
Introduction to Natural Language Processing

3(3-0-6)

968-357

การรู้จาแบบ
Pattern Recognition
3.1.2 กลุ่มรายวิชาด้านการประมวลผลภาพและเสียง
(Audio and Image Processing) จานวน 3 รายวิชา
968-358 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision

3(2-2-5)

968-359

การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด
Speech Processing

3(2-2-5)

968-454

การประมวลผลสัญญาณและภาพเบื้องต้น
Introduciton to Signal and Image Processing

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3.1.3 กลุ่มรายวิชาด้านอื่นๆ จานวน 6 รายวิชา
968-258 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์
Internet of Things and Applications

3(2-2-5)

968-453

ความมั่นคงไซเบอร์
Cybersecurity

3(2-2-5)

968-455

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geoprahic Information Systems

3(2-2-5)
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968-456

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism Business

3(2-2-5)

968-457

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพ
Information System for Healthcare Management

3(2-2-5)

968-458

ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Bioinformatics

3(2-2-5)

3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media) จานวน 11 รายวิชา
968-263 การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1 (2 มิติ)
Computer Graphics and Design 1 (2D)

3(2-2-5)

968-264

การออกแบบและพัฒนาเกม
Game Design and Development

3(2-2-5)

968-265

สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์
Interactive Media and Applications

3(2-2-5)

968-266

การออกแบบตัวละครและฉาก
Character and Set Design

3(2-2-5)

968-363

การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 (3 มิติ)
Computer Graphics and Design 2 (3D)

3(2-2-5)

968-364

หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 1
Special Topics in Digital Media 1

3(X-Y-Z)

968-365

การจาลองเชิงภาพ
Visual Simulation

3(2-2-5)

968-366

พื้นฐานแอนิเมชันและภาพเคลื่อนไหว
Basic Animation and Motion Graphics

3(2-2-5)

968-367

การเขียนโปรแกรมเกม
Game Programming

3(2-2-5)

968-460

การวาดภาพสีดิจิทัล
Digital Painting

3(2-2-5)

968-461

หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 2
Special Topics in Digital Media 2

3(X-Y-Z)
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4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
968-493 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
968-494

การฝึกงาน
Internship

6

หน่วยกิต
6(0-36-0)
3(0-18-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของหลักสูตร/คณะวิชา
หมายเหตุ
1. เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง ทาง
เทคโนโลยี คณะอาจกาหนดรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้
พิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อด้านการคอมพิวเตอร์ ให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชาชีพเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
2. คณะหรือหน่วยงานที่นาหลักสูตรนี้ไปเปิ ดสอน จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษาที่
สนใจพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
3. คณะหรือหน่วยงานที่นาหลักสูตรนี้ไปเปิดสอน จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม คุณธรรม
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะ
นาไปสู่การเรียนรู้ การใช้ชีวิตในสังคม เช่น ค่ายจริยธรรม งานวิชาการประจาปี การอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ท้องถิ่น เป็นต้น
ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต
ความหมายของรหัสประจาวิชา
รหัสประจาวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก โดยมีเครื่องหมาย
ขีดคั่น (-) อยู่ระหว่างตัวเลขทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหัสประจาวิชาดังนี้
1. รหัส 3 หลักแรก มีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ตัวเลขหลักที่ 1-3 เป็นรหัสของคณะวิชา/หน่วยงาน ที่ดาเนินการสอนในวิทยาเขต
ภูเก็ต ดังนี้
980 หมายถึง สานักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
810 หมายถึง คณะการบริการและการท่องเที่ยว
988 หมายถึง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
805 หมายถึง คณะวิเทศศึกษา
969 หมายถึง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
รหัสที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หมายถึง คณะวิชา/หน่วยงาน ที่ดาเนินการ
สอนในวิทยาเขตอื่น ๆ
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1.2 รายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใช้รหัสประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ คือ 968
2. รหัส 3 หลักหลัง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ตัวเลขหลักที่ 4 หมายถึง หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป จะใช้เลข 0 (ศูนย์)
ตัวเลขหลักที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
0 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่มวิชาที่ 3 จานวน 8 หน่วยกิต)
1 หมายถึง กลุ่มวิชาศาสตร์พระราชา
2 หมายถึง กลุ่มวิชาประโยชน์เพื่อนมนุษย์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและชีวิติที่สันติ
4 หมายถึง กลุ่มวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทัน การรู้ดิจิทัล และการเป็นผู้ประกอบการ
5 หมายถึง กลุ่มวิชาการคิดเชิงระบบ
6 หมายถึง กลุ่มวิชาศิลปะการคิดเชิงตรรกะ
7 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่าน เขียน ฟังพูดภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกเกี่ยวกับอ่าน
เขียน ฟัง พูดภาษาอังกฤษในระดับอื่นๆ
8 – 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และรายวิชาพละศึกษา
โดย 8 สาหรับกีฬาประเภทคู่และทีม เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล
9 สาหรับกีฬาประเภทเดี่ยว หรือบุคคล เช่น โยคะ แอโรบิค
ตัวเลขหลักที่ 6 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ
2.2 รายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ตัวเลขหลักที่ 4 หมายถึง ระดับการศึกษา ซึ่งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จะใช้
เลข 1 - 4
ตัวเลขหลักที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชาของรายวิชาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรม
5 หมายถึง กลุ่มวิชาฐานข้อมูลและสารสนเทศ
6 หมายถึง กลุ่มวิชาสื่อดิจิทัล
7 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
8 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
9 หมายถึง กลุ่มวิชาอื่น ๆ
ตัวเลขหลักที่ 6 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชานั้นๆ
ความหมายของจานวนหน่วยกิต
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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ตัวอย่าง เช่น 968-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
หมายถึง รายวิชานี้เปิดสอนในชั้นปีที่ 3 เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษย์และคอมพิวเตอร์
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต มีการสอนทฤษฎี 2 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์
และฝึกฝนด้วยตนเอง 5 คาบ/สัปดาห์
ส าหรั บ รายวิช าศึกษาทั่ว ไปได้ กาหนดเครื่อ งหมายวงเล็ บ คร่ อมจานวนทฤษฏีต่ อสั ปดาห์ หมายถึ ง
รายวิชาดังกล่าวมีการสอนทฤษฏีต่อสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)
ตัวอย่าง เช่น 980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การทา CPR และ AED) 1((1)-0-2)
หมายถึง รายวิชานี้ เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต มีการสอนทฤษฎีแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 1 คาบ/ สัปดาห์ ไม่มปี ฏิบัติ และฝึกฝนด้วยตนเอง 2 คาบ/
สัปดาห์
คาอธิบายรายวิชามีคาต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)
หมายถึง รายวิช าซึ่ งผู้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย ลงทะเบียนและผ่ านการ
ประเมินผลการเรียนมาแล้วก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะ
ได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้
2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite)
หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลง
ทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็
ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้อง
เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
968-120
968-121
968-140
968-160

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxx-xxx
xxx-xxx
968-130
968-141
968-142
968-150
968-151

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและ
ชีวิตที่สันติ
คณิตศาสตร์ดิสครีต
สถิติและความน่าจะเป็น
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การออกแบบส่วนหน้า
รวม

หน่วยกิต
2((X)-Y-Z)
1((X)-Y-Z)
2((X)-Y-Z)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
17(X-Y-Z)

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
ระบบปฏิบัติการ
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล
รวม

หน่วยกิต
2((X)-Y-Z)
2((X)-Y-Z)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(X-Y-Z)
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxx-xxx
xxx-xxx
968-220
968-230
968-250
968-2xx

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxx-xxx
968-240
968-280
968-2xx
xxx-xxx
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงตรรกะและตัวเลข
แคลคูลัส
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
วิชาเฉพาะด้าน
รวม

หน่วยกิต
3((X)-Y-Z)
2((X)-Y-Z)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(X-Y-Z)
17(X-Y-Z)

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและ
ชีวิตที่สันติ
การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การออกแบบและนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจ
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3((X)-Y-Z)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(X-Y-Z)
3(X-Y-Z)
3(X-Y-Z)
18(X-Y-Z)
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ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxx-xxx
968-350
968-390
968-3xx
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
968-391
968-3xx
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและ
การรู้ดิจิทัล
การจัดการและการประกันคุณภาพโครงงาน
สัมมนา
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
4((X)-Y-Z)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6(X-Y-Z)
3(X-Y-Z)
17(X-Y-Z)

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงตรรกะและตัวเลข
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาชีพเลือก
รวม

หน่วยกิต
1((X)-Y-Z)
2((X)-Y-Z)
2((X)-Y-Z)
3(0-9-0)
3(X-Y-Z)
6(X-Y-Z)
17(X-Y-Z)
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ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
968-480
968-490
968-491
968-492
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
การเป็นผู้ประกอบการ
เตรียมสหกิจศึกษา
โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2
จริยธรรมและกฏหมายทางคอมพิวเตอร์
วิชาชีพเลือก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก. สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
968-493 สหกิจศึกษา
แผน ข. ฝึกงาน
รหัสวิชา
xxx-xxx
ภาคฤดูร้อน
แผน ข. ฝึกงาน
รหัสวิชา
968-494

หน่วยกิต
1((X)-Y-Z)
1((X)-Y-Z)
2((X)-Y-Z)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(0-9-0)
1(1-0-2)
3(X-Y-Z)
15(X-Y-Z)

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ชื่อวิชา
รวม

หน่วยกิต
6(0-36-0)
6(0-36-0)

รวม

หน่วยกิต
3(X-Y-Z)
3(X-Y-Z)

ชื่อวิชา
วิชาชีพเลือก

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
การฝึกงาน
3(0-18-0)
รวม
3(0-18-0)
หมายเหตุ 1. แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนด
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนา
ตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การนาศาสตร์
พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ
Meaning, principles, concept, importance and goal of the
philosophy of sufficiency; work principles, understanding and
development of the King’s philosophy and sustainable
development; an analysis of application of the King’s philosophy in
the area of interest including individual, business or community
sectors in local and national level
980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การทา CPR และ AED)
1((1)-0-2)
(Basic Lifesaving (CPR, and AED))
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล, บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ,
การประเมินสถานการณ์, การป้องกัน; ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์, ปัญหาการ
หายใจ; การสาลัก, อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วย
เบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคลมชัก, กรณีฉุกเฉินเมื่อได้รับบาดเจ็บ, การ
มีเลือดออกทางช่องปาก, การควบคุมเลือด, การหมดสติ, การได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง, การเคล็ดขัดยอก, แผลถูกความร้อน, ภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ ; การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR), ความ
ปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ, การช่วยชีวิต; การนวดหัวใจ; การเป่าปากต่อปาก,
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ; เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
Intro to first aid, roles and responsibilities, scene assessment,
precautions; medical emergencies, breathing problems, choking,
heart attack, diabetic emergency, stroke, seizure, bleeding from
mouth; injury emergencies, bleeding, controlling bleeding, shock,
head, neck, and spinal injuries, fractures and sprains, burn,
hypothermia; CPR, scene safety, chest compression, mouth to
mouth, equipment, AED
980-023 ม.อ. อาสา
(PSU Volunteer)

1((1)-0-2)
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การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
จิตสานึกสาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
การทางานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้คาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
Activities integrating body of knowledge, emphasizing on the
philosophy of sufficiency economy and apply to its principles of job,
principles of understanding, accessibility and development for the
benefit of society and the benefit of mankind, cultivating morals,
ethics and public mind; team working within and/or across
disciplines under the supervision of advisors
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
950-101 จิตวิวัฒน์
(New Consciousness)
การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่กับกายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็น
กลางในชีวิตประจาวัน การประยุกต์ใช้สติในการเรียน และทากิจกรรมต่างๆ การ
ใช้สติใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจ
ระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างมีความสุขและแบ่งปัน

1((1)-0-2)

Creation of new consciousness or mindfulness, self – awareness in
the present moment, peaceful and neutral mind in daily life;
application of mindfulness in learning and doing all activities, use of
mindfulness to see thoughts and emotions, understanding the
changes of emotions; understanding one’s self and others with
happiness and sharing
950-102 ชีวิตที่ดี
2((2)-0-4)
(Happy and Peaceful Life)
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างและความหลากหลาย การทางานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุลักษณ์
Various multi cultures; happiness of life; understanding and
acceptance of the difference and variousness; team work; live in
peace; communication skills and creative solving the problems in
multiple pattern society
117-114 คิด-ทา-นาสุข
(Living a Peaceful Life)

2((2)-0-4)
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คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อื่น เจตคติที่ดแี ละ
การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อและค่านิยม การอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานทางจริยธรรม ทักษะการสื่อสารและทักษะพหุวัฒนธรรมการ
จัดการความขัดแย้งและสันติวิธี เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการดาเนินชีวิตที่
เป็นสุขและสันติ
Value of life and human being; self-understanding and empathy;
positive thinking; understanding of different cultures, opinions,
beliefs and values; moral life; communication skills and
multicultural competence; principle of conflict management and
non-violence, application of these concepts and skills for happy life
and peace
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก
2((2)-0-4)
(Global Citizenship)
การมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม การเคารพสิทธิ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับตัวสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้งใน
ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
The roles and responsibilities as members of society; respect for
rights of others; lawfulness; adaptation to a multicultural society,
both locally and internationally
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ การ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การ
วิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การสารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาด
สาหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การจัดทาแผนการ
เงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ การ
บริหารของภาครัฐเพื่อผู้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
Introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship
appraisal; business opportunity analysis; project feasibility study;
SWOT analysis; market survey and research; marketing strategy for
new business; business marketing; marketing planning;
production management; accounting financial analysis; financial
planning; business; investment funding sources; business
networking; public sectors services and facilities; business ethics

1((1)-0-2)
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สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม
2((2)-0-4)
(Earth System and Environment)
ธรณีวิทยาของโลกและการกาเนิดโลก ธรณีพิบัติภัยและความเสี่ยงของมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลกระทบที่เกิดกับมนุษย์ มนุษย์กับการเกิด
พิบัติภัยธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม วัฏจักรสิ่งแวดล้อมกับการดารง
อยู่ของมนุษย์
มลภาวะสิ่งแวดล้อมและปัญหาเนื่องจากมนุษย์
ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวันกับการแก้ไข
Geology of the earth and origin; Geological disaster and human risk;
Climate changes and human impacts; Human with natural disasters;
Ecosystem and Environment; Environmental cycle with human
existence; Environmental pollution and problem from human;
Environmental problem in daily and processes solve problem
969-041 ฉลาดซื้อฉลาดใช้
(Choose Wisely Live Well)
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรืออุปโภค สินค้าหรือบริการ
จากธุรกิจต่าง ๆ กับชีวิตประจาวัน ความสาคัญของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อ
ชีวิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก
ในชีวิตประจาวัน การพัฒนาความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน นัยยะของธุรกิจที่มีผลต่อชีวิตประจาวัน รู้เท่าทันโลก เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
Link and integration of product and service consumption from
business providers and daily activities; relevance of business
activities and daily life; the exploitation of business services to
facilitate daily life; the development of business mindset to help
organizing daily activities; the implications of business in daily life

2((2)-0-4)

969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)
ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทัลเบื้องต้น แบบจาลองการสร้างมูลค่า แบบจาลองธุรกิจ
ดิจิทัล การควบคุมตลาด บริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมือง
Basic theory in digital economy, Value creation model, Digital
Business model, Market regulation, Digital economics in context,
How digital economy influences societies and environment, City
Development

2((2)-0-4)
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สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน
(Change your thoughts, Change your life)
ความสาคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กรอบความคิดที่สาคัญในการ
ทางาน การพัฒนากระบวนการคิด เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ การจัดลาดับ
ความสาคัญของงาน การจัดระบบงาน/การจัดลาดับงาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ
Importance of systematic thinking Systematic thinking framework
Thinking process development System thinking techniques Task
priority management Task scheduling and management Tools for
systematic thinking Application of systematic thinking in real-life

2((2)-0-4)

969-052 คิดคร่อมกรอบ
(CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking)
การคิดภายในกรอบหลักการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การคิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิดคร่อมกรอบที่ผสมผสาน กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจในการคิดคร่อมกรอบ การปรับใช้ความคิดคร่อมกรอบให้สอดคล้องกับ
เหตุปัจจัยตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวันอย่างเป็นระบบการปรับใช้ความคิด
คร่อมกรอบในการบริหารจัดการ แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองอย่าง
สร้างสรรค์และมึความสุข
Thinking under principles of reasons and logic Thinking under
multidisciplinary of creativity Inspiration and motivation for creative
thinking Mechanics and process for creative thinking in differences
and your style Creative adaptation and problem solving in daily life
Creative for changing and improvement yourself

2((2)-0-4)

969-061 การแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Systematic Solving)
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการจัดการ การคิดเชิงบวก
การแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การคิดซับซ้อนอย่างมี
วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์
Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and management,
Positive thinking, problem solving and decision making skills in a
systematic way, critical thinking, emotional Intelligence

2((2)-0-4)
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969-062 เติบโตด้วยความคิด
2((2)-0-4)
(Growth Mindset)
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง เข้าใจและเรียนรู้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึก
การใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ มีการอธิบายอย่างมีวิจารณญาณบน
พื้นฐานของเหตุผลและหลักฐานประกอบ
Exploring logically necessary truth and deductive validity; involving
the practical study of logical reasoning; lesson and discussion on
making critical arguments based on reasons and evidences; debates
and workshops for argumentations; implications of being overcritical
805-061 คิดเป็น
2((2)-0-4)
(Logical Thinking)
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง วิธีคิดวิเคราะห์และประมวลผลทั้ง
อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เข้าใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพื้นฐาน ฝึก
การใช้เหตุผลและวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะทั้งการ
อ่านและเขียน
Exploring logically necessary truth and deductive validity; methods
of analyzing and evaluating arguments of all types using both formal
and informal techniques; identifying fallacies and introducing
elementary symbolic logic; involving the practical study of logical
reasoning; assessing the logical coherence of what we read and
write using critical thinking, deductive reasoning and decision-making
theory
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจาวัน
2((2)-0-4)
(Thinking In Number)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์ การประยุกต์คณิตศาสตร์กับงาน
ด้านต่างๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อัตรา
ดอกเบี้ย เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย การ
ทดลองด้านคณิตศาสตร์
History of mathematics and mathematicians, relationship between
numbers and natural phenomena; the application of
mathematicians to other fields such as lottery, stock
805-062 การคานวณในชีวิตประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)
การคานวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบื้องต้น และการประยุกต์ในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์การเงิน เช่น กาไร ขาดทุน คอมมิชชั่น ภาษี ดอกเบี้ยแบบต่างๆ

2((2)-0-4)
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Percentage, ratio, basic statistics and their applications for everyday
life. Financial mathematics such as profit, loss, commission, tax,
interest, etc.
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
2((2)-0-4)
(English for Fundamental Listening and Speaking)
เพิ่มพูนทักษะการฟงและการอาน ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจาวันและเชิงวิชาการ เสริมสรางทักษะการเรียนรูด
วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการนามาใชในเชิงวิชาการ
Reinforcement of listening and speaking skills; development of
effective communication in both daily life and academic settings; an
interdisciplinary approach to (self-)studying and language
development; the application of knowledge for enhanced learning
in academic contexts
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
2((2)-0-4)
(English for Fundamental Reading and Writing)
เพิ่มพูนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจบทความ
ทั่วไป บทความวิชาการ อยางงาย การอ่านวรรณกรรม และเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูดวยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการนามาใชในเชิงวิชาการ ฝึก
การเขียนในระดับประโยค
Reinforcement of reading and writing skills; development of
understanding authentic, and basic academic texts; reading
literature; an interdisciplinary approach to (self-)studying and
language development; the application of knowledge for enhanced
learning in academic contexts; writing skills targeted at sentence
level
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
810-091 ศิลปะไทย
(Thai Arts)
ความหมาย ขอบข่าย และการจาแนกประเภทต่างๆ ของงานศิลปะ ศึกษาศิลปะ
แขนงต่างๆ ของไทย ทัศนศิลป์ ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย หัตกรรมไทย
วรรณคดีไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย
Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies of Thai arts,
visual arts, sculptures, architecture, Thai handicrafts, Thai literature,
Thai classical music and performing arts

1((1)-0-2)

36
810-092 วัฒนธรรมไทย
1((1)-0-2)
(Thai Culture)
ความหมายและขอบข่ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษาวัฒนธรรมไทย เทศกาลและ
ประเพณีไทย อาหารและขนมไทย
Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, Thai festivals
and traditional events, Thai cuisine and desserts
969-091 แป้นพิมพ์หรรษา
(Keyboard for Fun)
รูปแบบแป้นพิมพ์ ทักษะการพิมพ์สัมผัส เทคนิคการพิมพ์สัมผัส แบบฝึกหัดการ
พิมพ์สัมผัส การแข่งขันการพิมพ์สัมผัส
Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing techniques;
touch-typing practice; speed typing contest

1((1)-0-2)

969-092 อี-สปอร์ต
1((1)-0-2)
(E-Sport)
วิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาการของอี-สปอร์ต สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้วในอุตสาหกรรมเกม สนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญ
ของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการแข่งขันอี-สปอร์ตต่างๆ ใน
ระดับโลก การจัดการแข่งขันอี-สปอร์ต นัยแอบแฝงของการเล่นเกมที่ควรระวัง
Evolution of computer game and the development of e-sport;
current situations and trends in game industry; discussion on
elements relevant in e-sport; discussion and debate on global esport tournaments; organizing e-sport competitions; implications of
playing game
805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี
(Music Appreciation)
หลักความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของดนตรีไทย ดนตรีสากล
และดนตรีพื้นบ้าน
ผ่านการฟังเสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทาง
ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม ภาษา ความเชื่อ ศาสนา นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม
Gaining knowledge of Thai, international, and folk music through
various perspectives including history, politic, society, language,
belief, regions, environment, and culture

1((1)-0-2)
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988-091 การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
(Camping)
องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การสารวจพื้นที่ อุปกรณ์และการ
วางแผนงบประมาณของค่ายพักแรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่าย
พักแรมประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่าอนุรักษ์และค่าย
เฉพาะกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพักแรม
Organizing components, planning, site survey, equipment and
budgeting of camping; recreational activities and camping; types of
camping i.e. urban, beach, conservation forest, and special purpose
camping; environmental conservation and camping

1((1)-0-2)

980-081 แบดมินตัน
(Badminton)
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่นแบดมินตันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Historical background, evolution of rules, regulations and safety,
practicing badminton to develop personal health

1((1)-0-2)

980-082 บราซิลเลียนยิวยิตสู
1((1)-0-2)
(Brazilian Jiujitsu)
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเบื้องต้น เรียนรู้การควบคุม
ร่างกายเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจและร่างกาย ฝึกใช้ศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกัน
ตนเอง
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning body control
for Strength of mind and body; using martial arts to protect yourself
980-083 มวยไทยไชยา
(Muay Thai Boxing)
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไชยาเบื้องต้น กฎ กติกา และความ
ปลอดภัย การฝึกทักษะการชกมวยไทยไชยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations and safety,
practicing Thai Chaiya Boxing to develop personal health

1((1)-0-2)

980-084 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice

1((1)-0-2)
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980-085 บาสเกตบอล
(Basketball)
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล
Basic knowledge, rules; basketball skill practice

1((1)-0-2)

980-086 เทนนิส
(Tennis)
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิส
Basic knowledge, rules; tennis skill practice

1((1)-0-2)

980-091 ว่ายน้า
(Swimming)
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาว่ายน้า
Basic knowledge, rules, swimming skill practice

1((1)-0-2)

980-092 แอโรบิค
1((1)-0-2)
(Aerobic)
ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง และการฝึกปฏิบัติ
Knowledge about aerobics, movement with music skill, and practice
980-093 โยคะ
(Yoga)
ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยในการเล่น
โยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety,
practicing yoga to develop personal health

1((1)-0-2)

980-094 ศิลปะการป้องกันตัว
(Mixed Martial Arts)
การฝึกมวยไทย มวยปล้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู การยืดตัว ทักษะการ
ต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกันตัว
Historical background, evolution of rules, regulations and safety,
practicing Mixed martial Arts to develop personal health

1((1)-0-2)

980-095 ไทเก๊ก
(Tai Chi)
ความรู้เบื้องต้น การพัฒนาการของกฎ กติกา และความปลอดภัยในการราไท
เก็ก การฝึกทักษะการราไทเก็กเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย

1((1)-0-2)
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Basic knowledge, evolution of rules, regulations and safety,
practicing Tai Chi to develop personal health
980-096 การดาน้า
(Scuba Diving)
หลักการ อุปกรณ์และวิธีการดาน้า วิทยาศาสตร์สาหรับการดาน้า การวางแผน
การบันทึก การแก้ปัญหาในการดาน้า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การ
ฝึกดาน้าทั้งในสระและในทะเล
Principles, equipment and methods for diving; science for diving;
planning, recording and problem solving in diving; sample and data
collecting techniques; diving practice in both swimming pool and
sea

1((1)-0-2)

980-097 การเต้นรา
(Social Dance)
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศเพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึก
ปฏิบัติ
Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis
on practice

1((1)-0-2)

รายวิชาเลือก
980-001 การเตรียมความพร้อมสาหรับภัยพิบัติ
2((2)-0-4)
(Disaster Preparedness)
ภัยพิบัตริ ูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์
กับความรุนแรงของภัยพิบัติ ความจาเป็นของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วงจรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสามารถของชุมชนในการมีส่วนร่วมใน
วงจรการลดความเสี่ยง การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ การตอบรับภัยพิบัติ
การบูรณะหลังภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อม ระดับของการเตรียมความพร้อม
ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
Various types of disasters, causes of disasters, anthropogenic effects
on disasters’ severity; the importance of disaster risk reduction,
disaster risk reduction cycle, community’s roles in disaster risk
reduction cycle; disaster prevention and mitigation, disaster
response, disaster recovery; preparedness, different levels of
preparedness, individual level, family level, community level,
national level, international level
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810-001 สถิตินาทาง
2((2)-0-4)
(Guiding Statistics)
หลักการระเบียบวิธีทางสถิติสาหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตจริง
การรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและ
วิธีการประมาณค่าเพื่อการตัดสินใจ
Fundamental statistical methodologies for problem solving and
decision making in real-life application; data gathering, graphically
organized data; probability and estimation methods for decision
making
810-002 จิตวิทยาสังคม
2((2)-0-4)
(Social Psychology)
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรมสังคม
สังคมแบบต่างๆ การจัดระเบียบสังคม ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ
สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
The examination of human social systems and behavior with an
emphasis on cultures, societies, social orders, basic human needs,
human behavior regarding reinforcement, learning, perception,
motivation, intelligence and ability to adapt to changing
circumstances
810-003 ประวัติศาสตร์และสังคมไทย
(Thai History and Society)
การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทย วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครองการ
ต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ลักษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พื้นฐาน
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาที่สาคัญในประเทศไทย สถานการณ์
ปัจจุบันของสังคมไทยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน
Classifications of Thai era; evolution in terms of politics, government;
foreign affairs, economy and society; characteristic and structure of
Thai society, social, economic and political foundations of Thai
society; important religions in Thailand; current situations in Thai
society; factors affecting changes in Thai society

2((2)-0-4)

810-004 นักลงทุนรุ่นเยาว์
2((2)-0-4)
(Young Investor)
เงินและความสุข การวางแผนรายรับและเงินออม ผลกระทบของการวางแผน
การเงินต่อวิถีชีวิต การวางแผนความมั่งคั่งส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุนทาง
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การเงินและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาหรับหน้าที่ทาง
ครอบครัวและสังคม
Money and happiness; income and saving planning; impacts on
financial planning to desired lifestyle; personal wealth planning;
types of financial investment and potential risks; expense
management for family and social responsibilities
988-001 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
(Wisdom of Living)
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย และกระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการ
ดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Thinking, life administration and management in accordance with
changes in Thai and global society; mingling the Thai ways of life
with multi-cultural ways of living, public mind and environmental
conservation, living happily based on morality, ethics and sufficiency
economy

2((2)-0-4)

988-002 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2((2)-0-4)
(Contemporary Scientific Innovation)
หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันทางด้านการเกษตร
พลังงาน
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบน
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
Scientific basis of discovery, invention and innovation, emphasizing
on knowledge integration, case study analysis, creative thinking,
problem solving and intellectual property awareness
988-003 ทะเลและวิทยาศาสตร์
2((2)-0-4)
(Science and the Sea)
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คลื่นลม
ทะเล อุณหภูมิพื้นผิวทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้าทะเล การไหลเวียนของกระแสน้าในมหาสมุทร ทะเลกรด
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal Resources; Wave
of the Ocean; Sea Surface Temperature; Climate Change; Sea level
Rising; Ocean Circulation; Ocean Acidification

42
988-004 โภชนาการและพิษวิทยา
2((2)-0-4)
(Nutritional and Toxicology)
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ; ภาพรวมของ
การย่อยอาหาร ฟังก์ชั่น และเส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลักการของ
พิษวิทยา และการประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของอาหาร การ
ประเมินผลคุณภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อการสัมผัสกับสารเคมี
A foundation of nutritional knowledge to develop a sustainable
pattern of healthy eating; overview of digestion, function, and
metabolism pathways of nutrients; the principles of toxicology and
their applications in evaluating the safety of foods; evaluation of
human exposure to chemicals, and qualitative and quantitative
health risk assessment
805-073 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นกลาง
2((2)-0-4)
(English for Intermediate Listening and Speaking)
พัฒนาทักษะการพูดการฟงระดับกลาง พัฒนา ทักษะการสื่อสารระดับกลาง ทั้ง
ในชีวิตประจาวัน และในเชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
พัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อนามาใช้ประโยชนในเชิงวิชาการ
Reinforcement of intermediate listening and speaking skills;
intermediate-level development of effective communication in
both daily life and academic settings; an interdisciplinary approach
to (self-)studying and language development; the application of
knowledge for enhanced learning in academic contexts
805-074 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง
(English for Intermediate Reading and Writing)
การสงเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชาการ
พัฒนาการทาความเข้าใจกับบทความทั่วไปและบทความวิชาการ
การอ่าน
วรรณกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ
นามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับย่อหน้า ฝึกฝนและพัฒนา
กระบวนการเขียน
Consolidation of exchanging ideas and expressing oneself with
regards to academic issues; further development of understanding
authentic, and academic texts; reading literature; an interdisciplinary
approach to (self-)studying and language development; the
application of knowledge for enhanced learning in academic
contexts; writing skills targeted at paragraph level; development of
an autonomous process approach to writing

2((2)-0-4)
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805-075 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง
2((2)-0-4)
(English for Advanced Listening and Speaking)
พัฒนาทักษะการฟังการพูดระดับสูง
พัฒนาทักษะ
การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจาวันและ ในเชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรูด
วยตนเองและทักษะทางภาษา เพื่อนามาประโยชนในเชิงวิชาการ
Reinforcement of advanced listening and speaking skills; academiclevel development of effective communication in both daily life and
advanced settings; an interdisciplinary approach to (self-) studying
and language development; the application of knowledge for
enhanced learning in academic contexts
805-076 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นสูง
2((2)-0-4)
(English for Advanced Reading and Writing)
การสงเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง ความคิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง
เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทความทั่วไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม
พัฒ นาทักษะการเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองและพัฒ นาทั กษะทางภาษาเพื่ อนามาใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนในระดับเรียงความ การอ่านและการเขียน
วิจัยเบื้องต้น ฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเขียน
Consolidation of exchanging ideas and expressing oneself related to
scholarly concepts; increased development of understanding
authentic, and academic texts; reading literature; an interdisciplinary
approach to (self-)studying and language development; the
application of knowledge for enhanced learning in academic
contexts; writing skills targeted at essay level; introduction to
reading and writing research; further development of an
autonomous process approach to writing
805-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียง
(English for Pronunciation)
เพิ่มพูนทักษะการพูด โดยการออกเสียงที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียง และออก
เสียงจากการท่องจา โดยเน้นการออกเสียงสระภาษาอังกฤษ ทานองเสียง การ
เน้นพยางค์ และพยัญชนะควบกล้า
Enhancing speech with correct pronunciation; reading aloud and
memorizing written speeches; emphasizing English vowels,
intonation, stress, and consonant clusters

2((2)-0-4)
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805-002 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
(English for Creative Writing)
ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิพากย์รูปแบบการ
เขียนประเภทต่าง ๆ และอภิปรายการใช้รูปแบบเหล่านี้ในงานวรรณกรรม
รวมถึงการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์จากการอ่าน
เชิงวิเคราะห์
Evaluate the processes and techniques of creative writing, critique
various writing styles and discuss how they are used in literature
plus the development of written English and creative thinking
through critical reading

2((2)-0-4)

805-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ
(English for International Studies)
เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมสัมพันธ์ ทั้งในด้านการทูตและ
การสื่อสารต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์
Exploring the history of international relations with focus on the
language and disciplines of international diplomacy, dialogue, and
cooperation related to a world of increasing globalization and
complexity

2((2)-0-4)

805-004 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ
2((2)-0-4)
(English for International Business)
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ เพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน ที่จะนามาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ในการทาธุรกิจโดยใช้
ภาษาอังกฤษ
Developing the foundation in business English; enhancing a variety
of skills that can be applied in multiple scenarios through listening,
reading, speaking, and writing on all aspects of conducting business
in English
805-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
(English for Presentation)
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษสาหรับการนาเสนอ การฝึกนาเสนอ
เชิงวิชาการและทั่วไป การนาเสนอความคิดเห็น และการตอบคาถามในการ
นาเสนอ
Theories and general characteristics of English for presentation;
practice in academic and general presentations; learning how to
make points and answer questions in presentations

1((1)-0-2)
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805-006 ภาษาอังกฤษสาหรับการสมัครงาน
2((2)-0-4)
(English for Job Application)
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงาน อ่านการเปิดรับงานเปิด
จากแหล่งต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวการฝึกงานการ
สัมภาษณ์การขยายคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการสมัครงาน
Practicing English communicative skills relating to job applications,
reading job openings from various sources, writing application letters
and résumés, practicing job interviews, enlarging vocabulary, and
expressions used in job application
805-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการอภิปราย
2((2)-0-4)
(English for Presentation and Discussion)
ทฤษฎีและลักษณะทั่วไปของภาษาอังกฤษสาหรับการอภิปรายและการนาเสนอ
การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการและอภิปรายทั่วไป การนาเสนอความคิดเห็น และ
การตอบคาถามในการอภิปรายและการนาเสนอ
Theories and general characteristics of English for discussion and
presentation; practice in academic and general discussion; learning
how to make points and answer questions in discussions and
presentations
805-008 การค้นหาและการอ้างอิง
2((2)-0-4)
(Searching and Referencing)
ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารที่นาเสนอข้อคิดเห็น บทความ
วิจัย ฝึกเขียนบททบทวนวรรณกรรม การอ้างอิง และบรรณานุกรรม
Discovering and reading literature reviews, opinion papers, and
research articles; composing a literature review to support a
position; using scholarly writing techniques and citations following
APA formatting and referencing
969-001 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2((2)-0-4)
(Lifelong Learning)
ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การจัดการเวลา ทักษะการ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการจัดการทางการเงิน ทักษะการเจรจาและ
ต่อรอง การจัดการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การค้นคว้าบนเว็บ
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time Management, Effective
Study Skills, Financial Management Skills, Negotiation Skills, Stress
Management, Writing a Resume, Searching the Web
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988-005 ชีวิตที่สันติ
(Peaceful Life)
หลักการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
Principle and procedures of community participation in conflict
problems; analysis of social, political, cultural and environmental
factors in the communities that affect levels of community
participation; appropriate technologies; good governances and
environmental management; case studies

2((2)-0-4)

988-006 ชุมชนพอเพียง
(Sufficient Communities)
แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการในพระราชดาริ
วิธีการปรับใช้ในด้านต่างๆ
Concept and theory of sustainable development; case study of
Royal Initiative Project; deployment in various areas

2((2)-0-4)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
968-120 คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

89
10

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันทฤษฎีและการพิสูจน์ระบบ ทฤษฎี
การนับ ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีต้นไม้ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีคานวณ เครื่อง
สถานะจากัด ออโตมาตาจากัดเชิงกาหนด ออโตมาตาจากัดเชิงไม่กาหนด
Logic; sets; relations; functions, countability; cardinality; basic proof
techniques; basics of counting; graphs; trees; recursion; basic
computability theory; deterministic finite automata; non-deterministic
finite automata; Introduction to number theory
968-121 สถิติและความน่าจะเป็น
Statistics and Probability
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี

3(2-2-5)
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แนวคิดของสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระต่อกัน ตัวแปรสุ่ม ค่า
คาดหวัง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องพื้นฐาน
การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยพหุคูณ การฝึกใช้เครื่องมือทางสถิติ เช่น R,
Matlab และอื่น ๆ
Concepts of statistics; parameter estimation; hypothesis testing;
Elementary probability, conditional probability, and independence;
random variables; expectation; standard discrete and continuous
probability distributions; simple and multiple regression; hands-on
practice with statistical tools such as R, Matlab, and others
968-220 แคลคูลัส
Calculus

3(3-0-6)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ ฟั ง ก์ ชั น และกราฟของความสั ม พั น ธ์ ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ ง
อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
Relations, functions and graphs of relations; limits and continuity;
derivatives and applications; integrals and applications
968-492 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
Computer Ethics and Laws
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ความเป็นส่วนตัว ความเป็น
เจ้าของ การเข้าถึง ข้อมูล ความถูกต้องแม่นยา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและการ
คุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค กฎหมาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ใ ช้ แ ละผู้ พั ฒ นา ระบบ
สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติว่าด้วย การ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
ทางกฎหมาย กรณีศึกษา
Ethical issues in information and communication technology;
information privacy; information property; information accessibility;
information accuracy; intellectual property; rights; information
technology laws; laws related to users and developers; data and
information laws; computer crime act and other related acts; law
problems; case studies

1(1-0-2)
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

61
13

968-150 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
Organization and Information System Management

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ศึกษาแนวคิดพื้น ฐานและลั กษณะขององค์ก าร หลั กการจัดการ กระบวนการ
จัดการ ในองค์การ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และการควบคุม
หลักการเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองค์กร
พื้ น ฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การบู ร ณาการระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์การนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ ปรับเปลี่ยนองค์กรและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จริยธรรมและผลกระทบ
ของระบบ สารสนเทศต่อสังคม เช่น ความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ
ส่ ว นบุ ค คล สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค กฎหมายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และกฎหมาย
คอมพิวเตอร์
Fundamental concepts and characteristics of organization; principles
of management; managerial process in organization: planning,
organizing, leading, and controlling; principles of information
management; role of information in organization; fundamental of
information systems and infrastructure; integration of information
systems; strategy in organization improvement with information
systems and information system developments; information resource
management; ethics and impacts of information system on society e.g.
information privacy, intellectual property; rights; computer laws
968-250 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รูปแบบของระบบสารสนเทศ วัฎจักรของ การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสืบค้นและ วิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ การอธิบายการประมวลผล การออกแบบ แฟ้มข้อมูล
ฐานข้อมูลและส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบเครือข่ายและ การประมวลผล การ
พัฒนาโปรแกรม การทดสอบระบบ การนาระบบไปใช้งาน การจัดทาเอกสาร การ
วัดและประเมินผลระบบ การดูแลและบารุงรักษาระบบ แนวคิดการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ การพัฒนาตัวแบบโดยใช้ Unified Modeling Language
(UML) กรณีศึกษา

3(2-2-5)
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Information system theory; type of information system; system
development life cycle: project feasibility study, user requirements
detection and analysis, process description, file, database and user
interface design, network designing and processing, program
development, system testing, system implementation;
documentation; system measurement and evaluation; system
maintenance; object- oriented analysis and design; Unified Modeling
Language (UML) for prototype development; case studies
968-280 การออกแบบและนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Design and Innovation

3(3-0-6)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
กระบวนการต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ เช่น กระบวนการผลิต การขนส่ง การขาย
การบัญชี การเงิน แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการ วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับกระบวนการ การออกแบบ กระบวนการ การประสานกระบวนการ การ
นาระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน กระบวนการ การไหลเวียน ของข้อมูล
และสารสนเทศ การวัดประสิทธิภาพ ของกระบวนการ การนากระบวนการใหม่มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นองค์ ก ร การพั ฒ นาตั ว แบบธุ ร กิ จ แบบใหม่ ๆ การจั ด การ การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร และกรณีศึกษา ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงาน
ทางธุรกิจ
Business development processes such as production processes,
logistics, sales, accounting and finance; concepts and principles of
process innovation, vision on process, process design, process
integration, application of information system and communication in
organisation workflow and information management, measurement of
process efficiency; organisation process innovation and redesign;
development of new business models, change management; case
studies from government organisations and business units
968-480 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การฝึกเเละเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ
การ การศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การประเมินโอกาสในการทาธุรกิจ ปัญหาเเละ
เเนวทางเเก้ไขที่เกิดขึ้นในธุรกิจ วิธีการจั ดเตรียมเเผนธุรกิจ โดยเน้นการวางแผน

3(3-0-6)
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ด้านการตลาด เเผนการเงิน แผนกาลังคน และแผนการบริหารการจัดการ การ
นาเสนอแผนธุรกิจ
Training-based course for preparation of new business entrepreneurs;
business- oriented concepts; relevant indicators and factors; business
opportunity analysis; problems and solutions in business, business
plan writing; emphasis on the planning in marketing, financial, human
resource, and business operations; a business plan presentation
968-490 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre Cooperative Education

1(1-0-2)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิค ใน
การ สมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัคร
งาน และสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นาเสนอโครงการหรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อสังคมการทางาน จิตวิทยาสังคม
Concepts of cooperative education; process of cooperative education
and; regulations and permissions related to cooperative education;
basic knowledge and techniques in job application e. g. , company
selection, writing the job application, interviewing; basic knowledge
and techniques for apprentice e. g. , presentation and report writing
techniques, personality in working place, social psychology
2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
968-130 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

27 หน่วยกิต
2(2-0-4)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลั ก การออกแบบ กระบวนการ กระบวนการย่ อ ย ภาวะพร้ อ มกั น การจั ด
กาหนดการและเลื อ กจ่ า ยงาน ระบบแฟ้ม การจัดการหน่ว ยความจ า การจั ด
อุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน การประเมินประสิทธิภาพระบบ
Design principles; process; thread; concurrency; scheduling and
dispatch; file systems; memory management; device management;
security and protection; system performance
Evaluation
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968-160 การออกแบบส่วนหน้า
Front End Design

3(2-2-5)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
รูปแบบและองค์ป ระกอบของส่วนติด ต่อกับผู้ ใช้และประสบการณ์ผู้ ใช้ การฝึ ก
ประสบการณ์ด้ว ยการออกแบบส าหรับแอพลิ เคชัน เทคนิคด้านการออกแบบ
สาหรับแอพลิเคชัน เช่น การออกแบบสาหรับพิกเซลที่สมบูรณ์ การทาซ้า การ
ออกแบบความเข้ากัน ได้ร ะหว่างแพลตฟอร์ม การออกแบบส าหรับใช้งาน ใน
หน้าจออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
User interface ( UI) and User Experience ( UX) patterns and
components; practices for creating UI/ UX components within design
application; Design technique for digital application such as pixel
perfect design, replication and cross- platform compatibility;
responsive design
968-251 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction to Artificial Intelligence

3(2-2-5)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
วัตถุประสงค์และหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาสเปซสถานะ การค้นหาแบบ
ฮิ ว ริ ส ติ ก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การแทนความรู้ การเรี ย นรู้ ข อง
เครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คอมพิวเตอร์วิทัศน์และ
การประมวลผลภาพ งานด้านปัญญาประดิษฐ์
Definitions and objectives of artificial intelligence ( AI) ; problems and
state spaces; heuristic search; natural language processing; knowledge
representation; machine learning; expert systems; decision support
systems; computer vision and image processing; AI applications
968-252 วิทยาการข้อมูล
Data Science
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
วิทยาการข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ วงจรชีวิตของวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงการตรวจสอบ วิธีการวิทยาการข้อมูล กระบวนการวิทยาการข้อ มูล
ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง
Data science; statistical inference; data science life cycles; exploratory
data analysis; data science methods; data science process; machine
learning algorithms

3(2-2-5)
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968-261 การออกแบบดิจิทัล 1
Digital Design 1

3(2-2-5)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ข้ อ เสนอการออกแบบ; การพั ฒ นาต้ น แบบงานออกแบบโดยเน้ น เทคโนโลยี สารสนเทศ, พฤติกรรมของผู้ใช้, บริบททางเศรษฐกิจ, และหลักการออกแบบ; การ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาต้ น แบบ; การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ และประสบการณ์ ผู้ ใ ช้
Design proposal; development of design prototype focusing on
information technology, user behavior, economic context, and design
principal; research for prototyping; UI/UX design
968-262 สื่อดิจิทัล 1
Digital Media 1

3(2-2-5)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีภาพยนตร์ ทฤษฎีมุมมองสาหรับงานวิดิโอ การเขียนสคริปต์ การเล่าเรื่อง
การพัฒนาสตอรีบอร์ด ขั้นตอนในการผลิตงานวิดิโอ (พรีโปรดักชัน, โปรดักชัน และ
โพสต์โปรดักชัน) การฝึกปฏิบัติฟีลด์และสตูดิโอโปรดักชัน เทคนิคพิเศษ สาหรับ
งานวิดิโอ
Film theory; theory of perspective for video production; script writing;
storytelling; storyboard development, video production process
(pre production, production and post production); workshops on field
and studio production; visual effect techniques for film making
968-351 ปัญญาทางธุรกิจ
Business Intelligence
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
แนวคิดเบื้องต้น วงจรชีวิตโครงการปัญญาทางธุรกิจ การวิเคราะห์แบบหลายมิติ
โอแอลทีพี โอแอลเอพี แบบจาลองและการสร้างโอแลป กระบวนการอี ที แ อล
(ดึง, แปลงและโหลด) การประมวลผลข้อมูลก่อน การจัดทารายงาน และการสร้าง
มโนภาพข้อมูล
Introduction to business intelligence system; business intelligence
project lifecycle; multidimensional analysis; Online Transaction
Processing (OLTP); Online Analytical Processing (OLAP); OLAP modeling
and deployment; ETL process (Extract Transform and Load), data
preprocessing; reporting and visualization

3(2-2-5)
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968-352 การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น
Introduction to Machine Learning

3(2-2-5)

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การเรี ย นรู้ แ ละการล าดั บ จากทั่ ว ไปสู่ เ ฉพาะ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป ต้ น ไม้ ก าร
ตั ด สิ น ใจ โครงข่ า ยประสาทเที ย ม การประเมิ น สมมุ ติ ฐ าน การเรี ย นรู้ แ บบ
เบยส์ ทฤษฎี ก าร เรี ย นรู้ เ ชิ ง คณนา การเรี ย นรู้ จ ากฐานตั ว อย่ าง อั ล กอริ ทึ ม
พันธุกรรม การเรียนรู้ จากกลุ่มของกฎ การเรียนรู้จากการวิเคราะห์
Learning and the general- to- specific ordering; decision tree learning;
artificial neural networks; hypotheses evaluation; bayesian learning;
computational learning theory; instance- based learning; genetic
algorithms; sets of rules learning; analytical learning
968-353 การแทนความรู้และการให้เหตุผล
3(2-2-5)
Knowledge Representation and Reasoning
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้สาหรับแทนความรู้และการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาจริง
วิธีการแทนความรู้ และให้เหตุผ ล ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ เพรดดิเคตลอจิ ก
โครงข่ายความหมาย การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ
Foundations of the knowledge representation and practical
applications, knowledge representation and reasoning approaches,
propositional logic, Predicate Logic, semantic networks, logic
programming
968-360 หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์
Principles of Creativity and Design
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลักการการสร้างแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะเชิงสร้างสรรค์
กระบวนการ สร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ แนวคิดในการ
ออกแบบ เครื่องมือในการคิดออกแบบ และการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ
ออกแบบ
Principles of creative thinking development; creative art; creative
process; characteristics of creativity; design concept; tools for design
thinking; problem solving through design process

3(2-2-5)
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968-361 การออกแบบดิจิทัล 2
3(2-2-5)
Digital Design 2
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การพัฒนาโครงงานออกแบบ; การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาสื่อโต้ตอบ เช่น การ
เขียนโปรแกรมเว็ปด้วยเฟรมเวอร์ค
Development of design project; programming for interactive design
such as web-application development with programming framework
968-362 สื่อดิจิทัล 2
3(2-2-5)
Digital Media 2
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ภาพยนตร์, เทคนิคการบันทึกและออกแบบเสียงเพื่อใช้ในงานสื่อดิจิทัล; วิชวลเอฟ
เฟ็ ก ต์ และกระบวนการประกอบภาพ และกระบวนการหลั ง การผลิ ต
Cinematography; recording techniques and sound design for digital
media; visual effect and digital composition post production
968-390 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา
ปกติ
การสัมมนาตามหัวข้อที่กาหนด อาจเป็นกรณีศึกษา และประเด็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยจะประกาศให้ ทราบใน แต่ล ะภาค
การศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คาแนะนาและชี้แนะ
Seminar in current issues, case studies in information and
communication technology; specific content of the seminar changes
each time it is offered
968-391 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1
3(0-9-0)
Project in Computing 1
เงื่อนไข: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านรายวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 3
รายวิชาหรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โครงงานในสาขาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Project in computing under adviser’s supervision
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968-491 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2
Project in Computing 2
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-391 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1 และ
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านรายวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3(0-9-0)

โครงงานในสาขาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Project in computing under adviser’s supervision
2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
15
หน่วยกิต
968-140 Introduction to Computer Programming
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ประวัติและการทางานของคอมพิวเตอร์ การทางานของโปรแกรม การเก็บข้อมูล
และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจและ
องค์กร หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันเป็นทีม หลักการทั่วไป
เกี่ย วกับ การเขีย นโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคาสั่ ง ตัว แปร ค่าคงที่
เครื่องหมายกระทาการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้าง
คาสั่งแบบลาดับ แบบเลือกทา และแบบวนซ้า การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่าน
ค่าภายในโปรแกรมการพัฒ นาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยเน้นการเขียน
โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง
History and basic of computer system, programs, data collection and
processing using computer; database system, communication system;
application of information technology in business and organization,
general concepts of collaborative software development; general
concepts of computer programming; statement; variable; constant;
operator; expression; data types; array data structure; program
structure; sequence; selection; and repetition; program module; user
defined procedure/function; parameter passing; structured
programming of one selected programming language
968-141 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนวิธี ข้อมูลนามธรรม ขั้นตอนวิธีการสืบค้นและการ
จัดเรียง การแก้ปัญหาแบบบรูทฟอร์ซ การแบ่งแล้วเข้ายึด การลดแล้วเข้ายึด และ
การเปลี่ยนรูปแล้วเข้ายึดประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิค ปัญหา
แบบเอ็น-พี คอมพลีต โครงสร้างข้อมูลแบบแถว แบบลาดับและแบบรายการ การ
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แทนข้อมูล และ การดาเนิ น งาน รายการเชื่อมโยง การประมวลผลสายอักขระ
สแต็ค และคิว ต้นไม้ กราฟ ฮีป ตารางแฮช
Analyzing problems and algorithms; data abstraction; searching and
sorting algorithms; brute force; divide-and-conquer; decrease-andconquer; transform-and-conquer approaches; dynamic programming;
NP-complete problems; array and list; data representations and
manipulations; linked lists and string processing; stack and queue;
tress, graph, heap, hash table
968-142 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วัตถุและหลักการเชิงอ็อบเจกต์ องค์ประกอบพื้นฐานและคุณสมบัติของอ็อบเจกต์
ข้ อ มู ล นามธรรม การซ่ อ นสารสนเทศ การถ่ า ยทอดคุ ณ สมบั ติ โพลี ม อร์ ฟิ ซึ ม
พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ด้วย
หลักการเชิงวัตถุ หลักการพื้นฐานการเขี ยนโปรแกรม ไวยากรณ์ภาษาจาวา คลาส
และวัตถุ ตัวแปร เมธอด ตัวดาเนินการ สายอักขระ การควบคุมการทางาน ของ
โปรแกรม อาร์เรย์ การจัดการข้อผิดพลาด การสร้างแพ็กเกจ ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ
กราฟิกส์ การจัดการเหตุการณ์ การรับและส่งข้อมูลผ่านไฟล์
Object and principles of object oriented; basic components and
characteristics of object; abstract data type; information hiding;
polymorphism; inheritance; introduction to object-oriented analysis
and design; object-oriented application development; fundamental of
computer programming; syntax of Java language; class and object;
variables, methods, operators, string, flow control, array, exception
handling; packaging; graphic user interface; event handling; file I/O
968-240 การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Development and Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ
968-151 ระบบฐานข้อมูล
หลักการของสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีเว็บ หลักการประมวลผล
บนเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ภาษาสคริปต์และการเขียน โปรแกรม
ส าหรั บ งานประยุ กต์บ นเว็บ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการทรัพยากร ใน
สภาพแวดล้อมแบบกระจายสาหรับงานประยุกต์บนเว็บ กรณีศึกษาการพัฒ นา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
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Principles of the Internet architecture and web technology; principles
of web processing; web application development; scripting language
and web programming; database connection; distributed resource
management for web application; case studies of web application
development
968-350 การจัดการและการประกันคุณภาพโครงงาน
3(3-0-6)
Project Management and Quality Assurance
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลักการในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาหนดแนวความคิด
และการริเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อจากัดของการบริหารโครงการ
หลักการการวางแผนและพัฒนาโครงการ บทบาทและอานาจหน้ าที่ของผู้บริหาร
โครงการ การบริหารขอบเขต เวลา และงบประมาณโครงการ การควบคุมคุณภาพ
โครงการ การทารายงานและการสื่อสารระหว่างการพัฒนาโครงการ การบริหาร
ความเสี่ ย ง การประเมิ น โครงการ และการเตรี ย มพร้ อ มส าหรั บจั ดการ ความ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
Principles for managing information technology projects; determine
information technology project concept and initiation; the limitations
of the project; project planning and development concept; the role
and authority of the project manager; project scope management;
project time management; project cost management; project quality
management; project communication management; project risk
management; managing organizational change, resistance and conflict
project implementation, and evaluation; project procurement
management
2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
6 หน่วยกิต
968-151 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อมูล สารสนเทศ และการบริหารจัดการ หลักการและสถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล กระบวนการ นอร์
มอลไลเซชั น การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ แผนภาพอี - อาร์
(E-R Diagram) การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Data, information and information management; database system
concept and architectures; relational database management system;
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Structured Query Language (SQL); normalization; Entity-Relationship
(E-R) diagram; applying relational database
968-230 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)
Data Communication and Networking
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ โพรโทคอล สถาปั ต ยกรรม กระบวนการท างานของ
มาตรฐานโอเอสไอ พื้นฐานทีซีพี/ไอพี โพรโทคอลการส่งและสื่อสารข้อมูลแบบต่าง
ๆ ความรู้ พื้ น ฐานกี่ ย วกั บ การเข้ ารหั ส สั ญญาณแอนะล็ อ กและดิจิ ทั ล การกล้ า
สัญญาณ การสื่อสารข้อมูลแบบสลับกลุ่มข้อมูล เครือข่ายแบบท้องถิ่น เครือข่าย
ระยะไกล เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายเคลื่อนที่ เครือข่าย
เสมือนและเครื อข่ายซ้ อนทับ การจัดทาเคเบิล ส าหรับเชื่อมต่ อเครื อ ข่าย การ
กาหนดเลขที่อยู่ไอพีที่ใช้ในเครือข่ายและการแบ่งกลุ่มเครือข่าย การกาหนดความ
มั่น คงพื้น ฐานในเครื อข่าย การตรวจสอบและแก้ปัญหา พื้นฐานของเครือข่าย
กรณีศึกษา
Overview of protocols; architecture of OSI model; TCP/IP; data
transmissions and communications; encoding and decoding; analog
and digital signal; signal modulations; packet switching; LAN and WAN
technologies; wireless networks; mobile ad hoc networks; mobile
networking; virtual network and overlay network; network cabling; IP
addressing and subnetting; basic network security; basic network
troubleshooting; case studies
3) กลุ่มวิชาเลือก

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
(Artificial Intelligence and Data Science)
จานวน 23 รายวิชา
968-253 การสร้างภาพนามธรรมข้อมูล
3(2-2-5)
Data Visualization
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การจัดการ รวบรวม และจัดรูปแบบข้อมูล การเลือกใช้
เครื่องมือแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ การแสดงภาพแบบรูปเทียบกับเวลา การแสดง
ภาพข้ อ มู ล เป็ น สั ด ส่ ว น การแสดงภาพข้ อ มู ล ความสั ม พั น ธ์ การพบเห็ น ความ
แตกต่าง ของข้อมูล การแสดงภาพความสัมพันธ์โดยตาแหน่ง เครื่องมือแสดงภาพ
และกราฟ เช่น matplotlib และ ggplot2
Story telling with Data, Handling data, gathering data, and formatting
data, Choosing tools to visualize Data, Visualizing patterns over time,
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Visualizing proportions, Visualizing relations, Spotting the difference,
Visualizing spatial relationships, Graphing and plotting tools such as
matplotlib and ggplot2 packages
968-254 การจัดการความรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลักการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความต้องการ ความรู้ของ
องค์กร การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาระบบการจัดการความรู้ การนา
ระบบการจัดการความรู้ไปใช้งานจริง และการบารุงรักษา
Principles of knowledge management; knowledge representation;
knowledge requirement analysis; analysis, design and development;
knowledge management applications; maintenance
968-255 การบริหารระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-151 ระบบฐานข้อมูล
องค์ป ระกอบของระบบจั ดการฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์การติดตั้งและปรับระบบ
จัดการฐานข้อมูล การจัดการระบบฐานข้อมูลแบบผู้ใช้หลายคน ความเป็นเอกภาพ
และความมั่นคงของฐานข้อมูล การคืนสภาพของฐานข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย
การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านเว็บ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
Relational database management system components, installation
and configuration of database management system; database system
management for multi-user; database integrity and security; database
recovery; applying relational database for web; modern database
technologies
968-256 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision Support Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ประเภทและกระบวนการการตัดสินใจ ลักษณะของสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การ
ตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบตัดสินใจ แบบจาลองการจัดการ และแบบจาลอง
การวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการประยุกต์
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Types and processes of decision support system (DSS); information for
decision support; DSS components; management models; data
analysis model for decision support; DSS applications
968-257 เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี
3(2-2-5)
Semantic Web and Ontology
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย ภาษาสาหรับการอธิบายข้ อมูลเชิงความหมาย การ
พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น เว็ บ เชิ ง ความหมาย ข้ อ ก าหนดอย่ า งเป็ น ทางการของ
ออบเจ็กต์และคอนเซ็ปโดยใช้ ออนโทโลจี เครื่องมือในการคิว รี และภาษาคิว รี
สาหรับแอปพลิเคชั่น เว็บเชิงความหมาย
Semantic web technologies; representation language; semantic web
application development; formal specification of object and concept
using ontology; query tools and query languages for semantic web
application
3(X-Y-Z)
968-354 หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 1
Special Topic in Artificial Intelligence and Data Science 1
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หั ว ข้ อ พิ เ ศษเทคโนโลยี ห รื อ วิ ท ยาการใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และ
วิทยาการข้อมูล
Special topics; novel theories or technologies related to Artificial
Intelligence and Data Science I
3(X-Y-Z)
968-450 หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 2
Special Topic in Artificial Intelligence and Data Science 2
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หั ว ข้ อ พิ เ ศษเทคโนโลยี ห รื อ วิ ท ยาการใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และ
วิทยาการข้อมูล 2
Special topics; novel theories or technologies related to Artificial
Intelligence and Data Science 2

968-451 วัตถุเชื่อมต่อชาญฉลาด
3(2-2-5)
Intelligent Connected Objects
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
โพรโตคอลอิ น เทอร์ เ น็ ต การก าหนดเส้ น ทาง มาตรฐานที ซี พี แ ละยู ดี พี
สถาปัตยกรรม ไอโอที: โทโปโลจี เราเตอร์ที่ขอบของเครือข่าย สถาปัต ยกรรมลูก
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ข่ายแม่ข่าย การเชื่อมระหว่างโครงข่าย การเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ เครือข่ายไอ
โอที ไอพีเวอร์ชัน 6 การสื่อสารไร้สายพลังงานต่า โพรโตคอลโคแอป โพรโตคอล
เซ็นเซอร์ต่างๆ การประมวลผลเมฆ การบริการเว็บ โพรโตคอลแลกเปลี่ ยน
ข้อมูล การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการบริการเว็บ การค้นหาการบริการ
ฐานข้อมูล เอพีไอ สมาร์ตโฟน การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการแอนดรอย หรือ
ไอโอเอส
และ เซ็นเซอร์ฝังตัว เกตเวย์ไอโอที การแสดงข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
การประยุกต์ : สุขภาพ การออกกาลังกาย เมืองชาญฉลาด
อุปกรณ์ที่สวมใส่ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
Internet protocol (IP), routing, TCP/UDP; IoT architecture: topologies,
edge routers, client-server architecture, P2P, M2M; IoT networking:
IPv6, 6LowPAN, CoAP, and various sensornets protocols; cloud
computing: web services, HTTP, RESTful interactions, service discovery,
databases, API; smartphones: iOS / Android programming, embedded
sensors, IoT gateway; data visualization and analytics; applications:
health, fitness, smart cities, wearables, environment, security
968-452 หุนยนตและระบบอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Robotics and Automation Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
แนะนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กลศาสตร์การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ พลศาสตร์
และการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ เซ็นเซอร์สาหรับการจากัด เซ็นเซอร์สาหรับ การ
นาทาง การจากัดในหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การนาทางที่มีปฏิกิริยา การนาทางทั้งหมด
โครงสร้างจลศาสตร์
Introduction to mobile robotics; kinematics of mobile robot; dynamics
and control of mobile robot; sensors for localization;sensors for
navigation; localization in mobile robotics; reactive navigation; global
navigation; kinematic structures
968-470 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แนะนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร วงจรชีวิตของซอฟต์แวร ความตองการและ
ขอกาหนดของซอฟต์ แวร วิศวกรรมการคนหาความตองการระบบซอฟต์ แวร
หลักการออกแบบซอฟต์แวร การทดสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของซอฟต์แวร์
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มโนทัศ น์ ข องการแปลภาษา มโนทัศ น์ ข องการบริ ห ารจั ด การโครงการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร การประกันคุณภาพของซอฟต์แวร การคงทนตอความผิด พลาดของ
ซอฟต์แวร วิวัฒนาการของซอฟต์แวร การบารุงรักษาซอฟต์แวรหลังการพัฒ นา
แนะนาเครื่องมือและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร
Introduction to software development process; software life cycle;
software requirement and specifications; software requirement
engineering; software design; software testing and validation; concept
of language translation; the concept of project management; software
quality assurance; fault tolerance; software evolution; software
support and maintenance; introduction to software tools and
environments
กลุ่มรายวิชาด้านการวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytics)
968-259 การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
เป้าหมายและความเป็นมาของการค้นคืนสารสนเทศ ผลกระทบของเว็บ ที่มีต่อ
การค้ น คื น สารสนเทศ โมเดลพื้ น ฐานของระบบค้ น คื น สารสนเทศ การท า
สัญลักษณ์ ตัวเลขดัชนี และการสร้างเวกเตอร์สเปซ ตัววัดการทดสอบการค้นคืน
สารสนเทศ การสืบค้นจากเว็บ ได้แก่ เสิร์ชเอนจิ้น สไปเดอร์ เมต้าโควร์เลอร์ ชอป
ปิ้งเอเจนต์
Goals and history of information retrieval (IR), impact of the web on
IR; basic IR models; basic tokenizing, indexing, and implementation of
vector-space retrieval; experimental evaluation of IR; web searching
e.g., search engines, spiders, metacrawlers, shopping agents
968-355 ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Linguistics
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ออโตมาตาสถานะจากัด การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ตัวแปรสัญญาณ สถานะ
จากัดและการประยุกต์ สัทวิทยา วิทยาหน่วยคา ขั้นตอนวิธีในการ ประมวลผล
เสียงพูด ตัวแบบภาษา การกากับหน้าที่คา ไวยากรณ์ไม่อิงบริบท การแจงส่วน
แบบไม่อิงบริบท ความหมายของคาแบบไม่กากวม
Finite state automata; natural language processing; finite state
transducers and applications; phonology; morphology; algorithm of
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speech processing; language models; part of speech tagging; context
free grammars; context free parsing; word sense disambiguation
968-356 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Natural Language Processing
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การวิเคราะห์คา
การวิเคราะห์เชิง
วากยสัมพันธ์
การวิเคราะห์เชิงความหมาย
ปัญหาและความกากวมใน
ภาษาธรรมชาติ ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างประโยค
Principles of natural language processing; lexical analysis; syntactic
analysis; semantic analysis; problems and ambiguities in natural
language; relation between sentences
968-357 การรู้จาแบบ
3(2-2-5)
Pattern Recognition
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การแทนข้อมูลและแบบ การสกัดคุณลักษณะ การตัดสินใจแบบต้นไม้ การค้นหา
สมมติฐานที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมตรรกะเชิงอนุมาน วิธีการ
ตัดสินใจเชิงสถิติ ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย์ การแบ่งแยกข้อมูล ขั้นตอนวิธีการ
แบ่งกลุ่มข้อมูล ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ การประยุกต์ของการรู้จาแบบ
data and pattern representation; features extraction; decision trees;
current-best-hypothesis search; inductive logic programming;
statistical decision methods; bay decision theory; data segmentation;
clustering algorithm; learning algorithm; applications of pattern
recognition
กลุ่มรายวิชาด้านการประมวลผลภาพและเสียง
968-358 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
3(2-2-5)
Computer Vision
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
แนวคิดหลักทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การสร้างภาพ แบบจาลองกล้อง และการ
ปรับเทียบ มาตรฐาน การสกัดคุณลักษณะสาคัญจากภาพ การหาความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะที่สนใจระหว่างภาพ การตรวจจับการ เคลื่อนไหว เทคนิคการลบพื้น
หลังและเทคนิคออพติคอลโฟลว์การติดตามวัตถุ คาลแมน และการกรองเกาะกลุ่ม
แน่น การจัดแยกและจดจาวัตถุ ระบบสเตอริโอวิชัน เรขาคณิต แบบอิปิโพลาร์การ
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สร้าง แบบจาลองสามมิติ จากภาพหลายมุมมอง เทคนิคทางพีชคณิตและเทคนิค
การหาค่าเหมาะสมที่สุด ที่เกี่ยวข้อง ค่าไอเกน เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การแยกค่า
เอกฐาน การหาค่าเหมาะที่สุดด้วยกาลังสองน้อยที่สุด และวิธีเกรเดียนต์ดีเซนท์
Concepts of computer vision; image creation, camera model and
calibration; feature extraction and correspondence; motion detection,
background subtraction, optical flow; tracking, Kalman filter,
condensation filter; object recognition and classification, k-mean,
Haarlike method; stereo vision, epipolar geometry, fundamental
matrix; 3D reconstruction from multiple views; linear algebra, matrices,
rank, products, eigenvalues and eigenvectors, singular value
decomposition; optimization, least square method, gradient descent
method
968-359 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด
3(2-2-5)
Speech Processing
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การกาเนิดเสียงพูด การรับรู้เสียงพูด แนะนาระบบรู้จาเสียงพูด เทคนิคการสกัด
ค่าลักษณะ เด่นของเสียงพูด สัมประสิทธิ์เค็ปสตรัลเมล การเข้ารหัสแบบทานาย
เชิงเส้น แบบจาลองฮิดเดนมาร์คอฟ เครื่อ งมือสาหรับ ระบบรู้จาเสียงพูด ระบบ
รู้ จ าเสี ย งพูดคาต่อเนื่ องที่มีจ านวนคาศัพท์มาก แนะนาการสั งเคราะห์เสียงพูด
เทคนิคการสังเคราะห์เสียงพูด ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูด
Speech production; speech perception; introduction to speech
recognition systems; feature extraction techniques; Mel frequency
cepstral coefficients; linear predictive coding; hidden Markov model;
tools for speech recognition; large vocabulary continuous speech
recognition; introduction to speech synthesis; speech synthesis
techniques; text-to-speech systems
968-454 การประมวลผลสัญญาณและภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Signal and Image Processing
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลในบริบทของการประยุกต์การใช้งานจริง การ
แปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบ การปรับแต่งภาพ
การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของภาพ การบีบอัดข้อมูล
Digital image processing in the context of real-world applications;
histogram transformation; noise reduction; edge detection; image
enhancement; image segmentation; image coding; data compression
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กลุ่มรายวิชาด้านอื่นๆ
968-258 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์
3(2-2-5)
Internet of Things and Applications
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 968-230 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
แนวคิดของอิน เทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีเว็บ องค์ประกอบของไอโอที เครือข่ ายไอโอที ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ไอโอที การออกแบบ การจัดการ การแก้ปัญหา การประยุกต์ กรณีศึกษาและ
ต้นแบบ แนวโน้มในอนาคต
Internet of Things concepts; infrastructure of the internet and web
technologies; IoT components; IoT networking; IoT hardware and
software; IoT design; management, trobuleshooting, case studies and
prototypes; trends
968-453 ความมั่นคงไซเบอร์
3(2-2-5)
Cybersecurity
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ภาพรวมของระบบการรักษาความมั่นคงในโลกยุคปัจจุบัน เทคนิคต่าง ๆ ที่ ใช้ใน
การ เก็บข้อมูล การเจาะระบบ ไวรัส การป้องกัน การเข้ารหัส การสารองข้อมูล
การป้ อ งกั น เชิ ง กายภาพ และพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามต่าง ๆ และสามารถออกแบบ ระบบที่มี
ความมั่นคงที่ดีได้
Overview of cyber security; various techniques such as data gathering,
hacking, virus/malware, protection, cryptography, backup, physical
protection and Computer-related Crime Act in order to realize the
threats and vulnerability to build secure systems with a human-centric
focus
968-455 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
บทบาทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิธีการต่าง ๆ สาหรับการได้ข้อมูล เพื่อใช้
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การแปลงข้อมูล เป็นตัวเลขจากแผนที่กระดาษ
ภาพถ่ า ยทางอากาศ และภาพถ่ า ยดาวเที ย ม การออกแบบและการใช้ ง าน
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสืบค้นและการแก้ไข การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ แบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลข และการสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
Roles of GIS; various methods for capturing data to use in GIS, including
digitizing from maps, digital photos, and satellite imagery; spatial
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database design and use; query and editing; spatial analysis; digital
elevation model and 3D mapping
968-456 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism Business
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
ความรู้พื้นฐานในอุ ตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสาคัญ แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในอุ ต สาหกรรมท่ อ ง เที่ย ว กระบวนการพัฒ นาและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวอิเล็ กทรอนิกส์
กรณีศึกษาของเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Introduction to tourism industry; importance; trends of information
and communication technology; electronic business in tourism
industry; e-tourism components and development process; case
studies of information technology in various sectors of the tourism
industry
968-457 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
Information System for Healthcare Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
แนวคิด และประเภทของระบบการบริการสุขภาพ โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การบริ ก ารสุ ข ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริการสุ ขภาพ ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ การบริการสุขภาพ และจริยธรรมทางข้อมูลด้านสุขภาพ
Concept and categories of healthcare systems; structure and
component of information systems for healthcare management;
application and integration of information systems for development
in healthcare management; security of information systems for
healthcare management; ethics of personal health information
968-458 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Bioinformatics
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
แนวคิดพื้ น ฐานและวิธีการทางานทางด้านชีวสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประมวลผล ฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์ลาดับเบสดีเอ็นเอ การ
ค้นหา และระบุยีน การวิเคราะห์จีโนมและสนิปส์ การวิเคราะห์ไมโครอาเรย์และ
การ แสดงออกของยีน ความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาเชิงระบบ
Fundamental concepts and methods in bioinformatics, computational
tools, bioinformatics databases, DNA sequence analysis, gene finding
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and annotation, genomics and SNPs analysis, DNA microarrays and
gene expression analysis, basic knowledge in systems biology
3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านแอนิเมชันและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
(Animation and Digital Media Technology) จานวน 11 รายวิชา
968-263 การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1 (2 มิติ)
3(2-2-5)
Computer Graphics and Design 1 (2D)
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลักการออกแบบงานกราฟิกส์ ขั้นตอนในการออกแบบงานกราฟิกส์ เครื่องมือที่
ใช้ ในการออกแบบ การฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานกราฟิกส์ ต่าง ๆ เช่น งานพิมพ์
งานออกแบบตัวละคร งานออกแบบผลิตภัณฑ์
Principal of computer graphic design; design process; tools for graphic
design; workshops for computer graphic design (e.g. printing design,
character design, packaging design)
968-264 การออกแบบและพัฒนาเกม
3(2-2-5)
Game Design and Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การออกแบบองค์ป ระกอบเกมพื้นฐาน กฏการเล่ น การสร้างเกมต้นแบบด้วย
กระดาษ การออกแบบเลเวล การทดสอบ ปรับปรุงเกม การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการออกแบบเกม
Design for basic game elements; rules; paper game prototyping; level
design; game testing; game revising; utilizing software applications for
game design
968-265 สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Interactive Media and Applications
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การเขียนโปรแกรมระดับสคริปต์ แบบไดนามิคในส่วนของผู้ใช้ ระบบการ นาเข้า
ข้อมูล ระบบการตอบโต้กับผู้ใช้ ระบบการควบคุมการเคลื่อนไหว การแสดงผล
และการจัดการเนื้อหาที่สร้างขึ้น
Dynamic script programming; data input; user interaction; movement
control; content display; and content management
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968-266 การออกแบบตัวละครและฉาก
3(2-2-5)
Character and Set Design
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
การออกแบบและเทคนิคในการสร้างตัวละครและฉาก การถ่ายทอดจินตนาการ
ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
ในการออกแบบตัวละครและฉาก การวิจารณ์โครงงานออกแบบ โครงเรื่องตัว
ละคร และฉาก
Professional methods and techniques for character and set design;
transformation of imagination into creative works of art; the use of
tools and software packages for character and set design; criticism on
design projects, themes, characters and sets
968-363 การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 (3 มิติ)
3(2-2-5)
Computer Graphics and Design 2 (3D)
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลักการออกแบบงานกราฟิกส์ (เน้นประเภท 3 มิติ) ขั้นตอนในการออกแบบงาน
กราฟิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ การฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานกราฟิกส์
3 มิติ
Principal of computer graphic design ( focus on 3D) ; graphic design
process; tools for graphic design, workshops for computer 3D graphic
design
3(X-Y-Z)
968-364 หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 1
Special Topic in Digital Media 1
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลและ
โปรแกรม ประยุกต์ด้านสื่อดิจิทัล
Special topics; novel theories or technologies related to digital media
and its application

968-365 การจาลองเชิงภาพ
3(2-2-5)
Visual Simulation
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
หลักการของการจาลองเชิงภาพ กระบวนการและเทคนิคการแก้ไขภาพ การสร้าง
แบบจาลองที่มีความสมจริง การฝึกปฏิบัติสร้างแบบจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
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Principal of visual simulation; image editing process and techniques;
realistic looking simulation; workshop in computer simulation
968-366 พื้นฐานแอนิเมชันและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Basic Animation and Motion Graphics
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี
กระบวนการทาภาพเคลื่อนไหว การจัดเตรียมตัวละครเพื่องานแอนิเมชัน การใช้
งานกระบวนการและเทคนิ ค ที่ เหมาะสมในงานแอนิ เ มชัน การเคลื่ อ นไหวใน
ลักษณะ ต่าง ๆ ของวัตถุ คน และสัตว์
Processes in animation making; character preparation; the use of
appropriate animation processes and techniques; basic object human
and animal rigging
968-367 การเขียนโปรแกรมเกม
3(2-2-5)
Game Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สถาปัตยกรรมของเกม หลักเหตุผลในเกม ส่วนติดต่อผู้เล่น การจัดการ สถานการณ์
ในเกม ปัญญาประดิษฐ์สาหรับเกม การฝึกปฏิบัติสาหรับการเขียน โปรแกรมเกม
Game architecture; game logic; game views; game event menagement;
AI game; workshop for basic game programming project
968-460 การวาดภาพสีดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Painting
รายวิ ช าบั ง คั บ เรี ย นก่ อ น: 968-360 หลั ก การออกแบบและการสร้ า งสรรค์
เทคนิคการวาดภาพสีดิจิทัลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ ออกมาเป็นผลงานที่สมจริง
Digital painting techniques using computer applications; presenting of
creative ideas and imagination in a realistic manner
3(X-Y-Z)
968-461 หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 2
Special Topic in Digital Media 2
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล และ
โปรแกรม ประยุกต์ด้านสื่อดิจิทัล
Special topics; novel theories or technologies related to digital media
and its application
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4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
968-493 สหกิจศึกษา
6(0-36-0)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: 968-490 เตรียมสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้
คาปรึกษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบมีการพัฒนาตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย 16 สัปดาห์ และมีการประเมินผล
ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ
Job training in ICT related industrial sectors not less than 16 weeks;
under supervision of their advisor and student will be evaluated by
office mentor and their supervisor
968-494 การฝึกงาน
3(0-18-0)
Internship
เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฝึกงานด้านการคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการไม่ต่ากว่า 320 ชั่วโมง
Internship in Computing field not less than 320 hours
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ที่
1.

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
นางสาวมณีเนตร
พวงมณี
3-9098-00027617

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห์
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/
สถาบัน/ ปีที่จบ

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
Ph.D. (Natural language
Processing), Université de
Besançon, France, 2557
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
Ph.D. (Computer Science), Purdue
University, U.S.A., 2560
B.Sc. (Computer Science), Carnegie
Mellon University, U.S.A., 2552
Ph.D. (Computer Science),
Université de Bourgogne FranceComte, France, 2560
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549

2.

นางสาวกาญจนา
ทองกลิ่น
5-9001-00002814

อาจารย์

3

นายณัฐพงศ์ ทองเทพ

อาจารย์

4

นายนวนล
ธีระอัมพรพันธุ์
1-8399-00044917

อาจารย์

5

นางสาวกิตย์ศริ ิ ช่อเจี้ยง

อาจารย์

ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-สกุล
ที่
1.

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
นางสาวมณีเนตร
พวงมณี

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห์
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/
สถาบัน/ ปีที่จบ

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
Ph.D. (Natural language
Processing), Université de
Besançon, France, 2557
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
Ph.D. (Computer Science), Purdue
University, U.S.A., 2560
B.Sc. (Computer Science), Carnegie
Mellon University, U.S.A., 2552
Ph.D. (Computer Science),
Université de Bourgogne FranceComte, France, 2560
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
Ph.D. (Computer Science), Griffith
University, Australia, 2542
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
Ph.D. (Computer Science),
University of Alabama, U.S.A., 2557
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

2.

นางสาวกาญจนา
ทองกลิ่น
5

อาจารย์

3

นายณัฐพงศ์ ทองเทพ
3-8099-00117104

อาจารย์

4

นายนวนล
ธีระอัมพรพันธุ์
1

อาจารย์

5

นางสาวกิตย์ศริ ิ ช่อเจี้ยง
1-9299-00052595

อาจารย์

6.

นางรัตนา
เวทย์ประสิทธิ์

7.

นายอซีส นันทอมรพงศ์
3

ผศ.

อาจารย์

ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
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ชื่อ-สกุล
ที่

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห์
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

8.

ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยง
สุวรรณ

อาจารย์

9.

ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์

อาจารย์

10

นายอดิศักดิ์ อินทนา
3-8301-00155798

อาจารย์

11

นางสาวมนชนก ทอง
เทพ
9182

อาจารย์

12

นางสาวขวัญกมล
ดิฐกัญจน์
3-8402-00043371

อาจารย์

13

นางเลอลักษณ์ บุญล้า
3-9303-00361005

อาจารย์

14

นางสาววรวิกา
วัฒนสุนทร

อาจารย์

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/
สถาบัน/ ปีที่จบ
วศ.บ. (อุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
ปร.ด. (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
ปร.ด. (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
วศ.ม. (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
วศ.บ. (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
Ph.D. (Computer Science),
University of Southampton, UK.,
2558
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
วท.ม. (วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
, 2541
Ph.D. (Computer Science),
University of Liverpool, UK., 2558
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ), สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2549
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
Ph.D. (Technology), University de
Girona, Spain, 2557
วท.ม. (การจัดการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ,
2545

ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
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ชื่อ-สกุล
ที่

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห์
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

15

นางเอสเธอร์ เสงี่ยมกุล

อาจารย์

16

นายจิรวัฒน์ แท่นทอง
3-9009-00346741

อาจารย์

17

นายอยุทธย์
อินทรประดิษฐ์
1-8301-00053085

อาจารย์

18

นายกรวิทย์
พฤษชัยนิมมิต

อาจารย์

19

นางสาวปาณิศา ตรีพงศ์

อาจารย์

20

นายจักรพันธ์ เชาว์ปรีชา
3-1006-00888898

อาจารย์

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/
สถาบัน/ ปีที่จบ
วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2542
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2541
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
Ph.D. (Computer Scicence), Tokyo
Institute of Technology, Japan,
2559
M.Eng. (Computer Scicence),
Tokyo Institute of Technology,
Japan, 2555
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
Ph.D. (Computer Science),
Université de Bourgogne FranceComte, France, 2560
วท.ม. (ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2553
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
Ph.D. (Media and cultural studies)
Hirochima University, Japan, 2561
สถ.ม. (คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถา
ปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551

ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
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ชื่อ-สกุล
ที่

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ภาระการสอน ชม./ สัปดาห์
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/
สถาบัน/ ปีที่จบ

ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก),
มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2546

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1.

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
นายประชา อัศวธีระ

2.

ดร.อนันต์ เดอร์ซิงห์

3.

นางสาวทัศนีย์
เพ็ชรประดับสกุล

ตาแหน่ง
IT Architect,
DEPA
Assumption
University
Senior Graphic
Designer,
Groundhog
Studio

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปีที่จบ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),Dalhousie University, Canada, 2552
วศ.ม. (Broadband Telecommunications), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
2544
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2542
MFA (Multimedia), Korea National University of Arts, South
Korea, 2560
วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2552

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึง
กาหนดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามไว้เป็น 2 แผน คือ
แผน ก. สหกิจศึกษา
นักศึกษาศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต ซึง่ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาสห
กิจศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
แผน ข. ฝึกงาน
นักศึกษาศึกษารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 3 หน่วยกิต และศึกษา
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาชีพเลือกจานวน 3 หน่วยกิต ทั้งนี้นักศึกษาที่จะเลือก แผน ข. ฝึกงาน ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้กับงานลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว ให้เข้า
กับหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์ได้
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5) มีความกล้าแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
แผน ก. สหกิจศึกษา
แผน ข. ฝึกงาน

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
แผน ก. สหกิจศึกษา
แผน ข. ฝึกงาน

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
320 ชั่วโมง

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ หรือ
เพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่า จะนาไปใช้
งานหากโครงงานสาเร็จ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 1-3 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตาม รูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางาน
ด้านการคอมพิวเตอร์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานทางคอมพิว เตอร์ ที่นั กศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ ในการ ทา
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายใน ระยะเวลา
ทีก่ าหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการทาโครงงาน
และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต (3 หน่วยกิต/โครงงาน)
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีการจัดเตรียมตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอโปรแกรม
และการทางานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าว ต้องสามารถทางานได้ ตามขั้นต้น โดยเฉพาะการ
ทางานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.มีวิจารณญาณของการ
ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

2.มีความรับผิดชอบ มี
วินัยในตนเองมี
ความสามารถในการ
ทางานเป็นทีม มี
ความคิดริเริ่มในการ
แก้ปัญหา

3.มีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
2. สนับสนุนงบประมาณในการทาโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของเพื่อน มนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง
3. จัดกิจกรรมในการนาเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็น
กิจที่หนึ่ง
4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ของ
คณะ/มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิตสานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการ
เรียนการสอน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
1. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน อย่าง
สม่าเสมอ ส่งงานตรงเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น
2. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนดหน้าที่
ของสมาชิกทุกคน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
3. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้ นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึ กให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มในการ
แก้ปัญหา
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
5. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
PLO1 มีทักษะการ
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึก
แก้ปัญหาและการคิด
ทั ก ษะการคิ ด ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล
วิเคราะห์อย่างมี
และกลุ่ ม เช่ น สะท้ อ นการคิ ด
วิจารณญาณและอย่างมี
อภิป รายกลุ่ ม การทากรณี ศึ ก ษา
ระบบ
การโต้ ว าที การจั ด ท าโครงการ
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
2. จั ด กิ จ กรรมให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาส
ปฏิบัติงานจริง
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
ทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การ
ฟั ง การเขี ย นในระหว่ า งผู้ เ รี ย น
ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
PLO2 มีความสามารถด้าน 1. เน้ น การเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น
วิชาชีพ
Active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภาย
นอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ มี
ประสบการณ์ตรง
4. จั ดให้ มีร ายวิช าโครงงาน/การฝึ ก
ปฏิ บั ติ / การฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาใน
สถานประกอบการ
5. จั ดให้ มีผ ลงานวิจัย ผลงานบริการ
วิชาการทางสังคมมาสอดแทรกใน
การเรียนการสอน
PLO3 มีคุณธรรม
1. กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
จริยธรรมในการประกอบ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
วิชาชีพและใน
เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และ
ชีวิตประจาวัน
การแต่ ง กายให้ เ ป็ น ตามระเบี ยบ
ของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นาสมาชิกกลุ่ ม
ฝึกความรับผิดชอบ
3. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริ ย ธรรมในการสอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมิน
1. การใช้ ข้ อ สอบหรื อ แบบฝึ ก หั ด ที่ ใ ห้
นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
2. การใช้ แ บบทดสอบ/สั ม ภาษณ์ ที่ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
3. การเขียนรายงานของนักศึกษา และ
การนาเสนอผลงานอย่างมีระบบ
4. ความสามารถในการใช้ทักษะในการ
แก้ปัญหากรณีต่าง ๆ

1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน
3. การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
4. การนาเสนอผลงาน
5. ประเมินจากผลงานการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ ง
งานตามกาหนดและการร่วมกิจกรรม
2. ความมี วิ นั ย และพร้ อ มเพรี ย งของ
นักศึกษาในการทางานเป็นกลุ่ม
3. การรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
4. พฤติกรรมการเรียนและการสอน
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ผลการเรียนรู้

PLO4 ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการ
สื่อสาร

กลยุทธ์การสอน
จากสถานการณ์ จ ริ ง บทบาท
สมมติ กรณีตัวอย่าง
4. มี สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
คุณธรรม จริยธรรม
5. มีความสามารถในการแก้ ไขปัญหา
ด้านจริยธรรม ตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และประโยชน์ของสั งคมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน
6. จั ด กิ จ กรรมยกย่ อ งนั ก ศึ ก ษาที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม ทาประโยชน์
ต่อสังคม
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การทางานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาค
ปฏิบัติ
3. สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์
การเข้ า ใจวั ฒ นธรรมขององค์ ก ร
ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ

กลยุทธ์การประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาขณะทา กิจกรรมกลุ่ม
2. การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3. ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
4. ประเมินความรับผิ ดชอบในหน้า ที่ที่
ได้รับมอบหมาย
5. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
1.1) วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นงานทางด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
1.2) วิเคราะห์ปัญหา และเลือกใช้เทคนิคในการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลที่ตรงกับวัตถุประสงค์
1.3) วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่สอดคล้องกับปัญหาในชีวิตประจาวัน
1.4) มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์บนพื้นฐานของความรู้เท่าทันเหตุและผล
1.5) มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.6) สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
1.7) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ
2.1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล และ/หรือ
สร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
2.2) วิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้เครื่องมื อในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมและตรง
กับวัตถุประสงค์
2.3) ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล และ/หรือสร้างสรรค์สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
2.4) สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้องค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูล และ/หรือสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้
2.5) มีความรู้และตระหนักถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างอาชีพ
PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและในชีวิตประจาวัน
3.1) มีวินั ย ตรงต่อเวลา มีความรั บผิ ดชอบต่ อตนเองและสั ง คม ดารงชีวิตตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพสิทธิ์ในการรักษาความลับและการเผยแพร่ข้อมูล
ขององค์กร
3.3) มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.4) สามารถใช้เหตุผลในการแยกแยะ เชื่อมั่น และรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น
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PLO4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
4.1) มีความสามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ทางานร่วมกันกับผู้อื่นทั้งในและนอกวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
4.2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญได้
4.3) เข้าใจและยอมรับในพหุวั ฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองที่ดี

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
1.4


1.5


1.6
O

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3










O















O



























































วิชา
1.1

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
Idea to Entrepreneurship

1.3
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001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and
Sustainable Development
980-022 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การทา CPR
และ AED)
Basic Lifesaving (CPR, and AED)
980-023 ม.อ. อาสา
PSU Volunteer
950-101 จิตวิวัฒน์
New Consciousness
950-102 ชีวิตที่ดี
Happy and Peaceful Life
117-114 คิด-ทา-นาสุข
Living a Peaceful Life
988-031 ความเป็นพลเมืองโลก
Global Citizenship

1.2

O







O

กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
1.6








O



O







O



O









O













O













O













O













O













O













O





วิชา
1.1

988-041 ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม
Earth System and Environment
969-041 ฉลาดซื้อฉลาดใช้
Choose Wisely Live Well
969-042 เศรษฐกิจดิจิทลั
Digital Economy
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน
Change your thoughts, Change
your life
969-052 คิดคร่อมกรอบ
CrOM Thinking: Creative and
Open Minded Thinking
969-061 การแก้ปัญหาเชิงระบบ Systematic
Solving
969-062 เติบโตด้วยความคิด
Growth Mindset
805-061 คิดเป็น
Logical Thinking
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจาวัน Thinking In
Number
805-062 การคานวณในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life

1.2

1.3

1.4
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1.5


PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3
O
O



กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

805-091 สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี
Music Appreciation
988-091 การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
Camping
980-081 แบดมินตัน
Badminton

1.3

1.4

1.5

1.6





O

O





O

O





O

O





O

O





O

O





O

O





O

O
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805-071 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขัน้
พื้นฐาน
English for Fundamental
Listening and Speaking
805-072 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน
English for Fundamental
Reading and Writing
810-091 ศิลปะไทย
Thai Arts
810-092 วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
969-091 แป้นพิมพ์หรรษา
Keyboard for Fun
969-092 อี-สปอร์ต
E-Sport

1.2

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3



กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

1.3

1.4

1.5
O

1.6

O

O





O

O





O

O





O

O





O

O





O

O





O

O





O

O





O

O





O

O
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980-082 บราซิลเลียนยิวยิตสู
Brazilian Jiujitsu
980-083 มวยไทยไชยา
Muay Thai Boxing
980-084 วอลเลย์บอล
Volleyball
980-085 บาสเกตบอล
Basketball
980-086 เทนนิส
Tennis
980-091 ว่ายน้า
Swimming
980-092 แอโรบิค
Aerobic
980-093 โยคะ
Yoga
980-094 ศิลปะการป้องกันตัว
Mixed Martial Arts
980-095 ไทเก๊ก
Tai Chi
980-096 การดาน้า
Scuba Diving

1.2

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3
O



กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

988-003 ทะเลและวิทยาศาสตร์
Science and the Sea
988-004 โภชนาการและพิษวิทยา
Nutritional and Toxicology

1.3

1.4

1.5
O





O

O

1.6




O


O

O
O





























O



O

O

O







O
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980-097 การเต้นรา
Social Dance
980-001 การเตรียมความพร้อมสาหรับภัยพิบัติ
Disaster Preparedness
810-001 สถิตินาทาง
Guiding Statistics
810-002 จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
810-003 ประวัติศาสตร์และสังคมไทย
Thai History and Society
810-004 นักลงทุนรุ่นเยาว์
Young Investor
988-001 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
Wisdom of Living
988-002 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Contemporary Scientific
Innovation

1.2

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3
O



O

O









O

O

O

O



O

O

O

O



O

O

O

O

O

กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

1.3

1.4

1.5

1.6
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805-073 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
ขั้นกลาง
English for Intermediate
Listening and Speaking
805-074 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการ
เขียนขั้นกลาง
English for Intermediate Reading
and Writing
805-075 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
ขั้นสูง
English for Advanced Listening
and Speaking
805-076 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการ
เขียนขั้นสูง
English for Advanced Reading
and Writing
805-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียง
English for Pronunciation
805-002 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
English for Creative Writing
805-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ
English for International Studies

1.2

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3



กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

1.2

1.3

968-120 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
Discrete Mathematics

1.5

1.6
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805-004 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ
English for International
Business
805-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
English for Presentation
805-006 ภาษาอังกฤษสาหรับการสมัครงาน
(English for Job Application)
805-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการ
อภิปราย
English for Presentation and
Discussion
805-008 การค้นหาและการอ้างอิง
Searching and Referencing
969-001 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Lifelong Learning
988-005 ชีวิตที่สันติ
Peaceful Life
988-006 ชุมชนพอเพียง
Sufficient Communities

1.4

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3











O





O










O























O

O



O

O

O

กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา

968-480 การเป็นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship

1.2

1.3


1.4

1.5

1.6















O
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968-121 สถิติและความน่าจะเป็น
Statistics and Probability
968-220 แคลคูลสั
Calculus
968-492 จริยธรรมและกฎหมายทาง
คอมพิวเตอร์
Computer Ethics and Laws
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
968-150 การจัดการองค์กรและสารสนเทศ
Organization and Information
System Management
968-250 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
968-280 การออกแบบและนวัตกรรม
กระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Design and
Innovation

1.1


PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3


กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

1.2

1.3


1.4

1.5

1.6

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3
O
O



















O





O



O



O





O



O

O



O







O
O
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968-490 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre Cooperative Education
2.2 กลุม่ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
968-130 ระบบปฎิบตั ิการ

Operating Systems
968-160 การออกแบบส่วนหน้า

Front End Design
968-390 สัมมนา

Seminar
968-391 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1

Project in Computing 1
968-491 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2

Project in Computing 2
วิชาเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
968-251 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

Intoduction to Artificial
Intelligence
968-252 วิทยาการข้อมูล

Data Science
968-351 ปัญญาทางธุรกิจ

Business Intelligence

กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.2



1.3

1.5

1.6





O












1.4














O
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968-352 การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น
Introduction to Machine
Learning
968-353 การแทนความรู้และการให้เหตุผล
Knowledge Representation and
Reasoning
วิชาเฉพาะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)
968-261 การออกแบบดิจิทัล 1
Digital Design 1
968-262 สื่อดิจิทัล 1
Digital Media 1
968-360 หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์
Principles of Creativity and
Design
968-361 การออกแบบดิจิทัล 2
Digital Design 2
968-362 สื่อดิจิทัล 2
Digital Media 2
2.3 กลุม่ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
968-140 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
Introduction to Computer
Programming

1.1


PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3






กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1


1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3







O
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968-141 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
968-142 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

ObjectO riented Programming
968-240 การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบน


เว็บ
Web Development and
Programming
968-350 การจัดการและการประกันคุณภาพ

โครงงาน
Project Management and
Quality Assurance
2.4 กลุม่ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
968-151 ระบบฐานข้อมูล

Database Systems
968-230 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Data Communication and
Networking
3) กลุ่มวิชาเลือก
3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
968-253 การสร้างภาพนามธรรมข้อมูล

Data Visualization













O

กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
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968-254 การจัดการความรู้
Knowledge Management
968-255 การบริหารระบบฐานข้อมูล
Database Systems Management
968-256 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems
968-257 เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี
Semantic Web and Ontology
968-354 หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการข้อมูล 1
Special Topics in Artificial
Intelligence and Data Science 1
968-450 หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการข้อมูล 2
Special Topics in Artificial
Intelligence and Data Science 2
968-451 วัตถุเชื่อมต่อชาญฉลาด
Intelligent Connected Objects
968-452 หุนยนตและระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation
Systems
968-470 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

1.1


PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3
O






กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
3.1.1 กลุ่มรายวิชาด้านการวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytics)
968-259 การค้นคืนสารสนเทศ

Information Retrieval
968-355 ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ

Computational Linguistics
968-356 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

เบื้องต้น
Introduction to Natural
Language Processing
968-357 การรู้จาแบบ

Pattern Recognition
3.1.2 กลุ่มรายวิชาด้านการประมวลผลภาพและเสียง (Audio and Image Processing)
968-358 คอมพิวเตอร์วิทัศน์

Computer Vision
968-359 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด

Speech Processing
968-454 การประมวลผลสัญญาณและภาพ

เบื้องต้น
Introduction to Signal and Image
Processing
3.1.3 กลุ่มรายวิชาด้านอื่น ๆ
968-258 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการ

ประยุกต์

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3









กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

1.3

1.4

1.5

1.6
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Internet of Things and
Applications
968-453 ความมั่นคงไซเบอร์
Cybersecurity
968-455 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geoprahic Information Systems
968-456 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว
Information Technology for
Tourism Business
968-457 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สุขภาพ
Information System for
Healthcare Management
968-458 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Bioinformatics
3.2 กลุม่ วิชาเลือกด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)
968-263 การออกแบบและคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ 1 (2 มิติ)
Computer Graphics and Design 1
(2D)
968-264 การออกแบบและพัฒนาเกม
Game Design and Development

1.2

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3













กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

1.3


1.4

1.5

1.6
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968-265 สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์
Interactive Media and
Applications
968-266 การออกแบบตัวละครและฉาก
Character and Set Design
968-363 การออกแบบและคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ 2 (3 มิติ)
Computer Graphics and Design 2
(3D)
968-364 หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 1
Special Topics in Digital Media 1
968-365 การจาลองเชิงภาพ
Visual Simulation
968-366 พื้นฐานแอนิเมชันและภาพเคลื่อนไหว
Basic Animation and Motion
Graphics
968-367 การเขียนโปรแกรมเกม
Game Programming
968-460 การวาดภาพสีดิจิทลั
Digital Painting
968-461 หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 2
Special Topics in Digital Media 2
4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

1.2

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3




กลุ่มวิชา/
รหัสวิชา

PLO1 มีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
วิชา
1.1

968-493 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
968-494 การฝึกงาน
Internship

1.2

1.3



1.4

1.5

1.6

PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรม PLO4
ในการประกอบวิชาชีพและ ความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญหา เข้าใจและอธิบายความต้ องการทางคอมพิว เตอร์ รวมทั้งประยุ ก ต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถวิเคราะห์ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ ึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

99

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

ตารางแสดงผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร และ ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ / มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร
(2)

1.5 มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)























(8)



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
PLO1 มีทักษะการแก้ปญ
ั หาและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างมีระบบ
1.1 วิเคราะห์ปัญหาและ
เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน
งานทางด้านปัญญาประดิษฐ์
และวิทยาการข้อมูล
1.2 วิเคราะห์ปัญหา และ
เลือกใช้เทคนิคในการ ออกแบบ
และผลิตสื่อดิจิทัลที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์
1.3 วิเคราะห์ปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหาและเลือกใช้วิธกี ารที่
สอดคล้องกับปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
1.4 มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิง
วิพากย์บนพื้นฐานของความ
รู้เท่าทันเหตุและผล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
และความรับผิดชอบ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ / มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร

2.2 วิเคราะห์ ออกแบบ และ
เลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัลที่
เหมาะสมและตรงกับ
วัตถุประสงค์
2.3 ประยุกต์ใช้หลักการ และ
ทฤษฎีด้านปัญญาประดิษฐ์
และวิทยาการข้อมูล และ/หรือ
สร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล
ได้อย่างเหมาะสม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



(1)

(2)

(3)

(4)





(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4)
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(1)
1.6 สามารถวิเคราะห์ และ
เลือกใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
1.7 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้น และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
PLO2 มีความสามารถด้านวิชาชีพ
2.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการ
ข้อมูล และ/หรือ สร้างสรรค์สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
และความรับผิดชอบ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ / มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร
(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)





(6)

(7)

(8)





(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)





(6)

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2.4 สร้างสรรค์นวัตกรรม โดย
ใช้องค์ความรู้ด้านปัญญา
ประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
และ/หรือสื่อเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ได้

2.5 มีความรู้และตระหนักถึง
ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการและการสร้าง
อาชีพ
PLO3 มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและในชีวติ ประจาวัน


3.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา มี ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง


3.2 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ เคารพสิทธิ์
ในการรักษา ความลับและการ
เผยแพร่ ข้อมูลขององค์กร

3.3 มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม



3.4 สามารถใช้เหตุผลในการ
แยกแยะ เชื่อมั่น และรู้คุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
และความรับผิดชอบ























กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ / มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา

1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร
(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



(6)

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4)
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(1) (2) (3)
PLO4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
4.1 มีความสามารถใช้
ภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และมีมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ทางานร่วมกันกับผู้อื่นทั้ง ใน
และนอกวิชาชีพได้เป็น อย่างดี

4.2 มีภาวะความเป็นผู้นา และ
ผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
และสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญได้
4.3 เข้าใจและยอมรับใน
พหุวัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
และความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3) คณะกรรมการประจาคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
4) ประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง
ในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(ภาคผนวก ช)
4) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5) เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่วิทยาลัยได้ประกาศเป็นคราวๆ ไป
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเตรียมการในระดับวิทยาลัย
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใ หม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของวิทยาลัย หลักสูตรที่สอน
และให้คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
2) จัดอาจารย์ประจา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและแนะนาอาจารย์พิเศษให้มีความเข้าใจหลักสูตร และ
บทบาทของรายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยด้าน
การคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ

105
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จั ดแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในหั ว ข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิช าพื้นฐาน
การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะ การ
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอนรวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับวิทยาลัย
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใน สาขาการคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยใน
แนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลั ย มีโ ครงการพัฒ นาผู้ ส าเร็จการศึ กษาระดั บปริญญาเอก โดยการให้ ทุนสนับสนุนเงิ น
ค่าใช้จ่ายรายเดือนสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัย
การพัฒนาระดับคณะ
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
5) จัดทุนสนับสนุนการทาวิจัย
6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของวิทยาลัย
7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลั กสูตรโดย
กระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่จัดทา มคอ.3 วางแผนการจั ดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นาในการสร้าง
องค์
ความรู้ ใ หม่ ๆ ทางด้ า น การ
คอมพิวเตอร์

การดาเนินการ
1. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาใน
ทางวิช าการ และ/หรือ เป็นผู้ เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพด้านการคอมพิวเตอร์ ห รือใน
ด้านที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ ไป
ศึ ก ษาดู ง านในหลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าการที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด ความ 1. นักศึกษาที่จบหลักสูตรต้องผ่านการเข้า
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ มหาวิทยาลัย
วิชาชีพที่ทันสมัย
2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และมี
กิจกรรม ประจาวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ ทันสมัยด้วยตนเอง
3. จั ด ให้ มี ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และ/
หรื อ ผู้ ช่ว ยสอนเพื่อกระตุ้นให้ นัก ศึ ก ษา
เกิดความใฝ่รู้
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
1. มี ร ะบบการรายงานข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร
หลักสูตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การจั ด การศึ ก ษา และข้ อ มู ล อาจารย์
ผู้สอนทุกภาคการศึกษา
2. มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทางด้ า นนั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ อุปกรณ์การทดลอง เครื่องมื อ
วิ จั ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ว า ม ร่ ว ม มื อกั บ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค

การประเมินผล
1. จ านวนบุ ค ลากรผู้ ส นั บ สนุ น
การเรียนรู้และบันทึก กิจกรรม
ในการสนับสนุน การเรียนรู้

1.จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิ ช าเรี ย นที่ มี แนวทางให้
นักศึกษาได้ ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ ได้ด้วยตนเอง

1 . จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงในแต่ละ
ปีการศึกษา
2. ผลการประเมินการเรียน การ
สอนอาจารย์ ผู้ ส อนและการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ โดย
นักศึกษา
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
การศึกษาเพื่อ เป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
4. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่า
กว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปี มีจานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อย
กว่า เกณฑ์มาตรฐาน
5. มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดย
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา และรายงาน
ผล การประเมิน เพื่อนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
6. มีกระบวนการติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี
7. มี ก ารตรวจสอบ (Audit) สั ง เขป
รายวิ ช า ข้ อ สอบ และเกรด ในทุ ก ภาค
การศึกษา
8. มีการตรวจสอบ (Audit) คุณวุฒิ (ไม่ต่า
กว่ า ปริ ญ ญาโท) คุ ณ สมบั ติ และความรู้
ความสามารถของอาจารย์พิเศษให้ตรงกับ
รายวิชาที่สอน
9. ประเมินความพึง พอใจของหลั ก สู ต ร
และ การเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
4. มีการประเมิ น มาตรฐานของ 1 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
หลัก สูตรอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี
และภายนอก อย่างน้อยทุก 5 ปี
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี การ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี

การประเมินผล
3. มีแบบประเมินเกรด ข้อสอบ
ทุกภาคการศึกษา
4.ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ สาเร็จ
การศึกษาทุก ๆ 2 ปี

1.ประเมินผลโดยคณะ กรรมการ
ที่ประกอบด้วย อาจารย์ภายใน
วิทยาลัยทุก ๆ 2 ปี
2.ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 5 ปี

2. บัณฑิต
1) มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
2) มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี
3) สอบถามข้อคิดเห็นการใช้นักศึกษาจากสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติงาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา
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มีทั้งหมด 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
1) รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
2) รับตรง (admission)
3) โครงการพิเศษของวิทยาเขต
4) โครงการพิเศษของคณะ
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้มีการจัดกิจกรรมหรือห้องเรียนเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งทักษะทางด้านการ
เรียน เช่น พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ รวมถึง การใช้ชีวิตประจาวัน การปรับตัว และอื่ น ๆ ที่
จาเป็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในห้องเรียน
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
แนวทางในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา มี 4 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1: อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรืออาจารย์ผู้สอน
ช่องทางที่ 2: อาจารย์ผู้จัดการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์หัวหน้าสาขา
ช่องทางที่ 3: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ช่องทางที่ 4: คณบดี โดย กิจกรรมคณบดีพบปะนักศึกษา
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.3 จัดการบรรยายจากวิทยากรภายนอก และชมหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ที่มีระบบการ
จัดการเกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์
3.2.4 มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น แบบ Active learning โดย
เน้ น การประยุ ก ต์ ห ลั ก การทางทฤษฎี ใ ห้ เ ข้ า กั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ เน้ น การวิ จั ย ในชั้ น
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้มากขึ้น
3.2.5 คณะฯ มีการจั ดการเรี ย นรู้ เสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษ
และมีทักษะในการทางานผ่านรายวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
ให้ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาจากรายงานผลการเรียนในระบบการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีถึงผลการเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ควรปฏิบัติ
3.3.2 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสาเร็จการศึกษา
ให้มีการจัดทาแบบสารวจออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลัง
สาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งเนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
3.3.3 มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการสารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา
ให้มีการจัดทาแบบสารวจออนไลน์เกี่ยวกับระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการสารวจความพึง
พอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการให้
ความใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
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4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทางด้าน
การคอมพิว เตอร์ หรื อสาขาที่เ กี่ ย วข้ อง หรือเป็นผู้ มีประสบการณ์สู ง ในการท างาน สายอาชีพด้า นการ
คอมพิวเตอร์ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่
กาหนด โดย สกอ.
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การ
ทบทวนประจาปี ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่จะทาให้ได้บัณฑิตตามคุ ณลั กษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.1.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ให้มีระบบการติดตามและจัดทาฐานข้อมูล เพื่อรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.2 มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ให้มีระบบการติดตามและจัดทาฐานข้อมูล เพื่อรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
4.3.1 มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ให้ มี ก ารรายงานอั ต ราการคงอ ยู่ ข องอาจารย์ รวมถึ ง สาเหตุ ก ารลาออกของอาจารย์
เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารอาจารย์
4.3.2 มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร
ให้มีการจัดทาแบบสารวมออนไลน์ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร เพื่อ นา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรทั้งเนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
5.1.2 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึก ษาและแนวคิดในการหางานทาของนักศึกษาในสัปดาห์
สุดท้ายของการศึกษา
5.1.3 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี คือ 6 เดือนหลังจบการศึกษา (ดาเนินการโดย
มหาวิทยาลัย) เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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5.1.4 มีการสารวจการได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษาทุกปี คือ 6 เดือนหลังจบการศึกษา (ดาเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย)
5.1.5 มีการจัดนัดพบแรงงานด้านการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาและผู้จ้างงานได้มีโอกาสพบกัน
ได้โดยตรงรวมถึงการศึกษา ข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามา
ใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การพิจารณากาหนดผู้สอน
ให้มีการพิจารณาและกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับศาสตร์ของรายวิชานั้น ๆ
5.2.2 การกากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4
ให้มีการกากับกระบวนการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน และวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา รวมถึงมีระบบการติดตาม
และตรวจสอบการจัดทามคอ.3 และมคอ. 4
5.2.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
วิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของวิทยาลัยทุกคน จะต้องทาหน้าที่
อาจารย์ ที่ป รึกษาทางวิช าการให้ แก่นั กศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่ว โมงให้ คาปรึกษา (Office Hours)
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้วิทยาลัยได้จัดที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษา แนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขออุทธรณ์
ให้มีการทบทวนระดับขั้น ดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ใน
แต่ละรายวิชาได้
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เช่น การตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัย/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
1) หนังสือ/ตารา
2) สื่อการเรียนรู้
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3) ครุภัณฑ์
หนังสือ ตารา วารสารที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรนี้ของห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต มีดังนี้
หนังสือภาษาไทย
1,548 เล่ม
หนังสือภาษาอังกฤษ
1,686 เล่ม
วารสารไทย - อังกฤษ (electronics)
91 ชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์
9 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลออนไลน์
42 ฐานข้อมูล
วิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลจากห้องสมุดวิทยาเขต
ภูเก็ต และสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในประเทศไทยผ่ า นบริ ก ารระบบ ยื ม -คื น ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด (PSULINET: Prince of Songkla
University Library Network) มีความร่วมมือในท้องถิ่นกับห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏในท้องถิ่นใน
การใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศร่ ว มกั น และสามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารในห้ อ งสมุ ด เครื อ ข่ า ย PULINET
(Provincial University Library Network) สถานที่และอุปกรณ์การสอน (เฉพาะรายการที่สาคัญ) ที่
มีอยู่แล้วของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการ
ห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์ พร้อมสื่อการสอน
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมสื่อการสอน
ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย พร้อมสื่อการสอน
ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ พร้อมสื่อการสอน

จานวน (ห้อง)
6
2
3
1

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตาราไปยังคณะกรรมการ
3) จัดสรรงบประมาณ
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
ประสานงานกับห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ตในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์ และนั กศึกษาได้ค้น คว้าและใช้ป ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสื อ นั้ น
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ พิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่
จาเป็น นอกจากนี้วิทยาลัยได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของ
อาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดหาหนังสือ เพื่อเข้าห้องสมุดวิทยาเขต
ภูเก็ต และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะ
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อานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่ อของ
อาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
1 . จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มี
ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย
ความพร้ อ มใช้ ง านอย่ า งมี
แม่ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ก ารทดลอง
ประสิทธิภาพ
ทรัพยากร สื่อและช่องทางการ 2. จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เรี ย นรู้ ที่ เพี ย บพร้ อ ม เ พื่ อ
ทดลองที่ มี เ ครื่ อ งมื อ ทั น สมั ย
สนั บ สนุ น ทั้ ง การ ศึ ก ษ า ใ น
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถฝึ ก
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการ
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
อย่างเพียงพอมี ประสิทธิภาพ 3. จั ด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยและห้ อ ง
ปฏิบัติการ ทดลองเปิด ที่มีทั้ง
เครื่อง คอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. จัดให้มีห้องเรียนเสมือนเพื่อส่ ง
เสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง
ๆ นอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง
5. จั ดให้ มีห้ องสมุ ดให้ บ ริก ารทั้ ง
ห นั ง สื อ ต า ร า ว า ร ส า ร
ฐานข้อมูล และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ อ หั ว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
ความเร็วของระบบเครือข่าย
ต่อหัวนักศึกษา
2. จานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิ ช าเรี ย นที่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. สถิ ติ ข องจ านวนหนั ง สื อ
ต า ร า แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ มี
ให้ บ ริ ก าร และสถิ ติ ก ารใช้
งานหนังสือ ตารา สื่อ ดิจิทัล
4. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย 80% มี ก ารประชุ ม
หลั ก สู ต รเพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน     
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง
มี รายละเอี ย ดของหลั กสู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ องกั บ
กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ แห่ ง ชาติ หรือมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ส าขา/     
สาขาวิชา (ถ้ามี)
มี รายละเอี ย ดของรายวิ ชาและรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน     
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประ-สบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5     
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพกาหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
    
มี การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ     
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดาเนินงานที่รายงานใน
   
ผลการดาเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน     
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/     
หรือวิชาชีพอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 50 ได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการและ/หรื อ วิ ช าชี พ     
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
 
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาถามในชั้นเรียน
5) ดาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) วิทยาลัยรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ
2) วิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
5) วิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(Key Performance Indicator) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวมณีเนตร พวงมณี
ประวัติการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

140-130 สัมมนา (Seminar)

1(0-2-1)

140-330 แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฎิบัติการ (Operating System Concept and
Technology)

3(2-2-5)

140-391 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Project in Information Technology 1)

2(0-6-0)

149-491 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Project in Information Technology 2)

3(0-9-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

140-130 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

3(2-2-5)

977-130 แนวคิดคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming Concept)

3(2-2-5)

977-131 สถาปัตยกรรมพื้นฐาน (Principles of Computer Architecture)

3(2-2-5)

976-330 แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฎิบัติการ (Operating System Concept and
Technology)

3(2-2-5)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

968-130 ระบบปฎิบัติการ (Operating Systems)

2(2-0-4)

968-230 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and Networking)

3(2-2-5)

968-391 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1 (Project in Computing 1)

3(0-9-0)

968-491 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2 (Project in Computing 2)

3(0-9-0)

968-492 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics and Laws)

1(1-0-2)

ผลงานทางวิชาการภายใน 5 ปีย้อนหลัง
Puongmanee, Maneenate, and Teerapat Sanguankotchakorn. "Multiple constraints QoS routing
using priority metrics with control variables." In Networks (ICON), 2013 19th IEEE
International Conference on, pp. 1-6. IEEE, 2013.
อิทธิพัทธ์ เปลี่ยนสมัย และ มณีเนตร พวงมณี “การเปลี่ยนแปลงขนาด bundle storage และ bundle size
ที่มีผลต่อ delivery ratio ในเครือข่าย DTN กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต”
National Conference on Information Technology: NCIT, 2017.
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2. นางสาวกาญจนา ทองกลิ่น
ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Natural language Processing), Université de Besançon, France, 2557
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

140-340 การโปรแกรมบนเว็บ (Web programming)

3(2-2-5)

140-391 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Project in Information Technology 1)

2(0-6-0)

140-460 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Introduction to Artificial Intelligence)

3(2-2-5)

140-491 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Project in Information Technology 2)

3(0-9-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

976-240 การโปรแกรมบนเว็บ (Web programming)

3(2-2-5)

976-241 การโปรแกรมบนอินเตอร์เนต (Internet programming)

3(2-2-5)

976-502 ระเบียบวิธิวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Research Methodology in
Information Technology)

3(3-0-6)

976-561 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Special Topics in IT)

3(3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

968-240 การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Development and
Programming)

3(2-2-5)

968-251 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Intoduction to Artificial Intelligence)

3(2-2-5)

968-390 สัมมนา (Seminar)

1(0-2-1)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

968-391 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1 (Project in Computing 1)

3(0-9-0)

968-491 โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2 (Project in Computing 2)

3(0-9-0)

ผลงานทางวิชาการภายใน 5 ปีย้อนหลัง
Sankoh, S. , and Thongglin, K. 2016. Online Travel Forums Mining Model using Association Rule.
Proceedings of National Conference on Information Technology. Krabi, Thailand. Page: 503-508.
Ouysontiwong, E. , and Thongglin, K. 2016. Product Requirements Classification Model using SVM.
Proceedings of 5th Asian Conference on Information Systems. Krabi, Thailand. Page: 78-85
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3. นายณัฐพงศ์ ทองเทพ
3-8099-00117104
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

140-141

กระบวนการอัลกอริทึมและการโปรแกรม (Algorithmic Process and
Programming)

3(2-2-5)

140-151

ระบบสารสนเทศการจัดการ (Management Information System)

3(2-2-5)

140-250

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

3(2-2-5)

140-391

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Project in Information Technology 1)

2(0-6-0)

140-491

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Project in Information Technology 2)

3(0-9-0)

140-494

สัมมนา (Seminar)

1(0-2-1)

ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

976-150

ระบบสารสนเทศองค์กร (Organization Information System)

3(2-2-5)

976-250

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

3(2-2-5)

977-250

ระบบฐานข้อมูลสาหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Database System for
Software Engineering)

3(2-2-5)

976-491

โครงการทางธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ (Project in Electronic Business 2)

3(0-9-0)

976-501

ระบบสารสนเทศการจัดการ (Management Information System)

3(3-0-6)

976-506

สัมมนา 2 (Seminar 2)

1(0-2-1)

976-512

เหมืองข้อมูล (Data Mining)

3(3-0-6)

976-601

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

18(0-54-0)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

968-150

การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ (Organization and Information
System Management)

3(3-0-6)

968-151

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

3(2-2-5)

968-390

สัมมนา (Seminar)

1(0-2-1)

968-391

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1 (Project in Computing 1)

3(0-9-0)

968-491

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2 (Project in Computing 2)

3(0-9-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
Wanglem, B. , and Tongtep, N. 2017. Pattern- Sensitive Loanword Estimation for Thai Text Clustering.
WJST. Vol.14(10): 813-823.
Tongtep, N., Coenen, F., and Theeramunkong, T. 2014. Content-Based Readability Assessment: A Study
Using A Syllabic Alphabetic Language (Thai). PRICAI 2014: Trends in Artificial Intelligence. Vol.1:
863-870.
Kunpattanasopon, N., Tongtep, N., and Hashimoto, K. 2017. Noise Reduction Effect on Thai Social Texts
Sentiment Analysis. Proceedings of the International Joint Symposium on Artificial Intelligence
and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017). Prachuap Khiri Khan, Thailand. Page: 104-115.
Siriphunwaraphon, C. , Tongtep, N. , and Charoenporn, T. 2016. Human Personality toward Digital
Gameplay Analytics for Edutainment- based Instructional Design. Proceedings of the 8th
International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2016). Chiang Mai, Thailand.
Page: 205-210.
Nalad, C. , Charoenporn, T. , and Tongtep, N. 2015. The Monitoring Management System for Tangible
Cultural Heritage Surveillance. Proceedings of the 2nd International Conference Advanced
Informatics: Concepts, Theory and Applications (ICAICTA). Page: 1-5.
ทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ. 2560. การวิเคราะห์การสกัดรูปแบบการตอบกลับที่สุภาพต่อข้อความแสดง
ความเห็ น ที่ มี ต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร . Proceedings of the 9th National Conference on Information
Technology. ศาลายา, นครปฐม. Page: 122-127.
นวพงษ์ อติวัฒนานนท์, ธนวัฒน์ วิชัย, ทัตพงศ์ บุบผัน, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ. 2560. การสกัดรูปแบบสาหรับการตั้งชื่อ
อาหารไทย. Proceedings of the 9th National Conference on Information Technology. ศาลายา,
นครปฐม. Page: 128-132.
ศุภโชค หนูปาน, จิรายุ ชิณวงศ์, Borey Sok และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ. 2560. การพัฒ นาระบบแนะนาคาที่ใช้ทดแทน
ส า ห รั บ ง า น เ ขี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ . Proceedings of the 9th National Conference on Information
Technology. ศาลายา, นครปฐม. Page: 252-257.
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Charornreh, S., Masalong, H., Bootem, P., and Tongtep N. 2017. The Management Information System
for Universal Design in Thailand: Thai- UDee. Proceedings of the 13th National Conference on
Computing and Information Technology (NCCIT 2017). Bangkok, Thailand. Page: 247-252.
Wanglem, B. , and Tongtep N. 2017. Text Readability Assessment using Loanword Extraction from Thai
Texts. Proceedings of the 13th National Conference on Computing and Information Technology
(NCCIT 2017). Bangkok, Thailand. Page: 361-366.
Pat-iam, T., and Tongtep N. 2017. Automatic Report Generation using Report Name and Data Structure
Extraction. Proceedings of The 13th National Conference on Computing and Information
Technology (NCCIT 2017). Bangkok, Thailand. Page: 744-749.
ณัฐพงศ์ ทองเทพ. 2559. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกสาหรับการจัดการระบบ
สารสนเทศ. Proceedings of the 5th PSU Education Conference. หาดใหญ่, สงขลา. Page: 50.
Sermsri, J., Phomkeaw K., Klamchawee K., and Tongtep N. 2016. Web Accessibility Transformation Creator
for People with Disabilities. Proceedings of the 12th National Conference on Computing and
Information Technology (NCCIT 2016). Khon Kaen, Thailand. Page: 25-30.
Wonghaeon, L., Keereedet N., Punpauk S., and Tongtep N. 2016. Emotion Categorization System for the
Thai Texts. Proceedings of the 12th National Conference on Computing and Information
Technology (NCCIT 2016). Khon Kaen, Thailand. Page: 31-36.
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4. นายนวนล ธีระอัมพรพันธุ์
ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Computer Scicence), Purdue University, U.S.A., 2560
B.Sc. (Computer Science), Carnegie Mellon University, U.S.A., 2552
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

140-141

กระบวนการอัลกอริทึมและการโปรแกรม (Algorithmic Process and
Programming)

3(2-2-5)

140-391

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Project in Information Technology
1)

2(0-6-0)

140-491

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Project in Information Technology
2)

3(0-9-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

976-130

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เนต (Computer and Internet
Technology)

3(3-0-6)

976-140

ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software and Computer
Programming)

3(2-2-5)

976-505

สัมมนา 1 (Seminar 1)

1(0-2-1)

976-506

สัมมนา 2 (Seminar 2)

1(0-2-1)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

968-140

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer
Programming)

3(2-2-5)

968-252

วิทยาการข้อมูล (Data Science)

3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

968-352

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น (Introduction to Machine Learning)

3(2-2-5)

968-391

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1 (Project in Computing 1)

3(0-9-0)

968-491

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2 (Project in Computing 2)

3(0-9-0)

ผลงานทางวิชาการภายใน 5 ปีย้อนหลัง
Dittakan, K. , Theera- Ampornpunt, N. , Witthayarat, W. , Hinnoy, S. , Klaiwan, S. , and Pratheep, T. 2017.
Banana Cultivar Classification using Scale Invariant Shape Analysis. Proceedings of the 2nd
International Conference on Information Technology. Nakhon Pathom, Thailand. Page: 1–6.
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5. นางสาวกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง
1-9299-00052595
ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Computer Science), Université de Bourgogne France-Comte, France, 2560
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

140-140

ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software and Computer
Programming)

3(2-2-5)

140-243

การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจกต์ (Object Oriented Programming)

3(2-2-5)

140-491

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Project in Information Technology
2)

3(0-9-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรอื่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

102-301

การสืบค้นสารสนเทศและการนาเสนองานวิชาการ (Information Searching
and Presentation)

3(2-2-5)

976-140

ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software and
Programming)

3(2-2-5)

976-607

สัมมนา 3 (Seminar 3)

1(0-2-1)

976-608

สัมมนา 4 (Seminar 4)

1(0-2-1)

977-141

การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจกต์ (Object Oriented Programming)

3(2-2-5)

977-493

สัมมนา (Seminar)

1(0-2-1)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

968-140

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer
Programming)

3(2-2-5)

968-141

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)

3(2-2-5)

968-142

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์Object Oriented Programming

3(2-2-5)

968-391

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1 (Project in Computing 1)

3(0-9-0)

968-491

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2 (Project in Computing 2)

3(0-9-0)

ผลงานทางวิชาการภายใน 5 ปีย้อนหลัง
Choochote, K. , and Chochiang, K. 2015. Electronic Human Resource Management ( e- HRM) of Hotel
Business in Phuket. International Journal of Advances Computer Science and Applications.
Vol.6(4): 73-78.
Chochiang, K. 2017. L2D : A modified Algorithm based on Edit Distance for Searching Thai- English
Transliterated Words. Proceedings of the International Conference on Computer Science and
Artificial Intelligence (CSAI2017). December 2017. Page: 242-246
Chochiang, K. and Choochote, K. 2013. 9 Procedures for the Effective E- HRM. Proceedings of the
International Conference on Strategic Business Management. Page: 28-37.
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ภาคผนวก ข
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดาเนินการของหลักสูตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ (ราชบัณฑิตและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต)
2. รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ (ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช (รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์)
5. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์)
6. ดร.ภาสกร ประถมบุตร (รองผู้อานวยการกลุ่มโครงการพิเศษและผู้อานวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)

1
2
3

4
5
6

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ควรจะกระจายรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียนได้ใน
ทุ ก ๆ ภาคการศึ ก ษา เนื่ อ งจากบางรายวิ ช า
เหมาะสมกับนักศึกษาชั้นปีสูง
อยากให้ นั ก ศึ ก ษามี อิ ส ระในการเรี ย นมากขึ้ น
(โดยไม่แยก major)
สร้ า งแรงจู ง ใจต่ า ง ๆเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เห็ น
ความสาคัญในรายวิชาต่างๆ เพื่ อจะเป็น แนวทาง
ในการประกอบอาชีพ เช่น การเชิญรุ่นพี่ที่จบไป
แล้ ว หรื อ อุ ต สาหกรรม มาเล่ า ให้ ฟั ง เกี่ ย วกั บ
ลักษณะงาน หรือ โจทย์วิจัยต่าง ๆ
ดู แ นวทางการเรี ย นการสอนของปั ญ ญาภิ วั ฒ น์
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นและฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นทุ ก ๆ ภาค
การศึกษา
จาเป็นหรือไม่ที่ รายวิชาโครงงาน 1 และโครงงาน
2 ต้องเรียนให้ครบ 90 หน่วยกิต ก่อนทาโครงงาน

คาชี้แจงและการดาเนินการของวิทยาลัย
มี ก ารกระจายรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปให้ เ รี ย นทั้ ง 7
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3 - 5 หน่วยกิต
ปรั บ เป็ น ไม่ มี วิ ช าเอก โดยนั ก ศึ ก ษาต้ อ งเลื อ ก
รายวิชาเฉพาะให้ครบในด้านใดด้านหนึ่ง
ทางวิทยาลัยจะมีการเตรียมความพร้อมก่อน เข้า
เรียนชั้นปีที่ 1 และจะมีการสร้าง camp 1-2 วัน
ให้เหมาะกับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
ทางวิ ท ยาลั ย จะน าไปพิ จ ารณาในการพั ฒ นา
หลักสูตรตามความเหมาะสม

ดาเนินการแก้ไขเรี ยบร้อย โดยนักศึกษาต้องผ่าน
รายวิชาเฉพาะด้าน 3 และ 4 ตัว ตามลาดับ ก่อน
ทาโครงงาน
ควรสร้างความร่วมมือกับบริษัท เช่น การเชิญมา ทางวิทยาลัยมีความร่วมมือกับภายนอกอยู่บางส่วน
เป็นอาจารย์พิเศษ, ให้นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ, มี แล้ว แต่ทางวิทยาลัยจะเสริมสร้างความร่วมมือให้
โจทย์จริงเป็นโครงงานให้นักศึกษา
เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 ความคิดเห็นของผู้ทรงฯ ในที่ประชุม เน้นเชิงการ
บริ ห ารจั ดการ ส่ ว นเรื่ องการแก้ไ ข ในรูปเล่ ม ให้
เป็นไปตามระเบียบของ สกอ.
8 ควรหาทุนการศึกษาจากภายนอก ทั้งงานวิจัย และ
ภาคอุตสาหกรรม
9

รายวิชาฝึกงานควรมีหน่วยกิตหรือไม่?

10 ส่งเสริมการเรียนแบบ project-based

11 ควรเปลี่ยนคาแปล Computing เป็นวิชาการ
คานวณ/วิทยาการคานวณ
12 วิชาเอก AI and DS เมื่อจบไปควรบอกได้ว่า เน้น
ไปในแนวทางใด เช่น ทางการเงิน, โรงพยาบาล,
การประกันภัย เป็นต้น

13 ชื่อรายวิชา “media” และ “design” กว้างไป
ควรปรับชื่อให้ชัดมากขึ้น
14 ตรวจสอบความสอดคล้องของชื่อวิชา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
15 ปรับเปลี่ยนรายวิชา System Analysis and
Design ให้ไปอยู่หลังรายวิชาทางด้าน การเขียน
โปรแกรม

คาชี้แจงและการดาเนินการของวิทยาลัย
ปรับแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ตามแนะนาจากทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิและเกณฑ์สกอ.
ทางวิทยาลั ยมีการวางแผนในการหาทุนจาก ทั้ง
ภายในและภายนอกให้กับทั้งนักศึกษาและ
อาจารย์
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย โดยปรับเป็น 3 หน่วย
กิต 3(0-18-0)
ทางวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการทาโครงงานใช้ งานได้
จริง และทาโครงงานร่วมกันในหลาย ๆ รายวิชา
เช่ น รายวิ ช า Object-oreinted programming
และ Database Systems อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารสร้ า ง
camp เพื่อให้ นักศึกษาได้มองเห็ นจากโจทย์ วิ จั ย
จริง
ทางวิ ท ยาลั ย ยั ง คงใช้ ค าว่ า Computing การ
คอมพิว เตอร์ เนื่องจากคานี้สื่ อถึงสาขา เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และมีความสอดคล้องกับชื่อวิทยาลัย
หลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู้ความสามารถไปใช้ได้ในหลาย ๆ องค์กร ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วจะสอดแทรกไปในส่วนของ case
study และ การทาโครงงาน โดยทางหลักสูตรจะ
เน้นหลักไปในทางด้านการท่องเที่ยวและทางด้าน
การแพทย์ ซึ่งจะมีรายวิชารองรับ เช่น IT for
Tourism Business และ Information System
for Healthcare Management เป็นต้น
ปรับแก้ไขเป็น Digital Media และ Digital
Design เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาทางด้าน Digital
Media
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย โดยย้ายรายวิชานี้ให้
เรียนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งเรียนต่อจาก
รายวิชา Introduction to Computer
Programming และ Object Oriented
Programming
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ 5.1 หน้ า 1 รู ป แบบหลั ก สู ต รต้ อ งเป็ น แบบ
วิชาการ
ข้อ 5.4 หน้า 1 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ควรดึง
partner ที่เก่ง ๆ ทั้งเอกชนและรัฐบาล
ข้อ 9 หน้าที่ 2 ส่วนของปีที่จบ อาจารย์ที่จบจาก
ต่างประเทศใช้ คศ. และจบในประเทศ ใช้ พศ.
ข้ อ 11.1 11.2 12.1 12.2 หน้ า ที่ 4 เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ ในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับแก้ให้ชัดเจนขึ้น ในทั้ง 2 ศาสตร์
หมวดที่ 2 ข้อที่ 2 ตารางข้อ ที่ 3 หน้าที่ 8 ให้ ทา
การย้ายไปรวมกับหมวดที่ 6 ส่วนของ การพัฒนา
อาจารย์
หมวดที่ 3 ข้อที่ 2.3 หน้าที่ 11 ให้ทาาร แก้ไขใน
ส่วนของปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลุ่มรายวิชาเลือกด้านอื่น ๆ ควรนารายวิชา ของ
DE มาใส่ด้วย

คาชี้แจงและการดาเนินการของวิทยาลัย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย

ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย โดยมีการเพิ่มราย วิชา
ทางสาขา DE เข้ า มา เช่ น Internet of Things
and Applications เป็นต้น
เลขบัตรประชาชนของอาจารย์ให้ใส่ตัวอักษร x 4 ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ตัวท้าย
ส่ ว นของชื่ อ รายวิ ช าและค าอธิ บ าย ให้ น าเส้ น ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ตารางออกและดูให้เป็น template เดียวกัน
หน้ า ที่ 61 ข้ อ ที่ 5.3 และ 5.4 เรื่ อ งข้ อ ก าหนด ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
โครงงาน ต้องเขียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา รวมทั้งสิ้น
เป็น 6 หน่วยกิต
การ mapping ภายในหนึ่งรายวิชาควรมี 3-5 จุด ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ดา
หมวดที่ 7 ส่วนของเป้าหมายให้ทาการ แยกส่วน ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ของการดาเนินการและการประเมินผลจากกัน
หน้ า 89 ข้ อ ที่ 7.1 ต้ อ งเขี ย นเป็ น อาจารย์ ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย80%..และ ข้อ 7.9
ต้องเขียนเป็นอาจารย์ประจา หลักสูตรทุกคน ….
ภาคผนวก ก. ประวั ติ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์ ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ประจาหลักสูตร ให้ใช้ทั้ง 3 คุณวุฒิ
หน้ า 103 ตารางเปรี ย บเทีย บรายวิช า หลั กสู ตร ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
เดิ ม ให้ ท าการจั ด เรี ย งรายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
คาชี้แจงและการดาเนินการของวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สอดคล้ องกั บ รายวิช าของหลั กสู ตรเก่ า เช่น ถ้า
รายวิชาชื่อเดียวกัน ให้อยู่บรรทัด เดียวกัน
33 ทบทวนชื่อรายวิชา Front End Design
ยั ง คงยื น ยั น การใช้ ชื่ อ นี้ เนื่ อ งจากเป็ น สายงาน
รูปแบบใหม่ ซึ่งเปิดรับสมัครโดยบริษัท ชั้นนาต่างๆ
เช่น Microsoft, Facebook
34 ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ ภายใน 5 ปี อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทั้ ง 5 ท่ า น มี คุ ณ สมบั ติ
ย้อนหลัง
เหมาะสม
35 จ านวนหนั ง สื อ ในห้ อ งสมุ ด ควรเป็ น เฉพาะ ที่ ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
เกี่ยวข้องกับสาขานี้
36 ย้ า ยรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าเป็ น อาจารย์ ป ระจ า ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
หลักสูตร
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คาชี้แจงและการดาเนินการของวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต
ในคราวประชุมครั้งที่ 84 (2/2561) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
1.
2.
3.
4.

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ทาการแก้ไขรายวิชาศึกษาทั่วไปในตารางเปรียบเทียบ
ส่วนของภาคผนวก ค
ส่วนของภาคผนวก ข ให้ทาการปรับคาให้เป็นทางการ
มากขี้น
มีการทารายวิชาต่อเนื่องให้อยู่ในรูปของแผนภาพเพื่อ
ง่ายต่อความเข้าใจ
ปีที่จบการศึกษาของอาจารย์แต่ละท่าน ให้ใช้ พ.ศ.
ทั้งหมด

คาชี้แจงและการดาเนินการของวิทยาลัย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ปรับคาเรียบร้อยแล้ว เช่น เปลี่ยนคาว่า เทอม
เป็นภาคการศึกษา
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยตามกองวิชาการ ม.อ.
ภูเก็ต
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คาชี้แจงและการดาเนินการของวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิทยาเขตภูเก็ต
ในคราวประชุมครั้งที่ 15 (1/2561) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561
1.

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจงและการดาเนินการของวิทยาลัย
ทาการทบทวนและปรับปรุงส่วนของหมวดที่ 1 ข้อ 11 ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
และหมวดที่ 2 ข้อ 1 ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับความ
จาเป็นในการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงหลักสูตร โดยให้มี
ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยและสัมพันธ์
กั บ แผนพั ฒ นาในระดั บ จั ง หวั ด ภู มิ ภ าค ประเทศ
รวมถึงระดับนานาชาติ
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ภาคผนวก ค
เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หมวดวิชา/กลุม่ วิชา
โปรแกรมแบบปกติ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
3) วิชาเลือก
4) ประสบการณ์ภาคสนาม
-แผน ก. สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
-แผน ข. ฝึกงาน
รายวิชาฝึกงาน
วิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เกณฑ์ขั้นต่า ของ
สกอ.
(หน่วยกิต)
30
84
15
45
9
18
12
6

หลักสูตร พ.ศ. 2560
โปรแกรมแบบปกติ
(หน่วยกิต)

หลักสูตรปรับปรุง
โปรแกรมแบบปกติ
(หน่วยกิต)
30
86
15
47

10
19
12
6
18
6

6

6
120

30
89
10
60
13
27
15
6

18
6

12
6

6

6

320 ชั่วโมง

3
3
6
122

6
125

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
บังคับ
975-150
975-151

จานวน
หน่วยกิต
30

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

975-350
975-451

การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

975-452
975-450
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และ/หรือ มนุษยศาสตร์
บังคับ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
ทักษะการนาเสนอและการเป็นผู้นา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชา
และประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102
980-022

12

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
การพัฒนาการอ่านและการเขียน
การสนทนาภาษาอังกฤษ

975-100

หมายเหตุ

ไม่คิดหน่วยกิต
980-023
- สาระที่ 2 ความเป็นพลเมือง
และชีวติ ที่สันติ
950-101
950-102
117-114
988-031
- สาระที่ 3 การเป็น
ผู้ประกอบการ
001-103
- สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่า
ทันและการรู้ดิจทิ ัล
988-041
969-041

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การทา CPR และ
AED)
ม.อ. อาสา

จานวน
หน่วยกิต
30
4
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

จิตวิวัฒน์
ชีวิตที่ดี
คิด-ทา-นาสุข
ความเป็นพลเมืองโลก

5
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

1
1((1)-0-2)

ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม
ฉลาดซื้อฉลาดใช้

4
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

เศรษฐกิจดิจิทัล

2((2)-0-4)

12

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

969-042
- สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข

หมายเหตุ

4
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975-152
เลือกอีก 6 หน่วยกิต
975-250
975-251
975-252

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต

จิตวิทยาสังคม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
อาเซียนศึกษา
อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

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

975-304
รายวิชาบังคับวิชา
พลศึกษา
เลือกอีก 2 หน่วยกิต

ทักษะการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา

4(4-0-8)

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หมายเหตุ

รหัสวิชา
969-051
969-052
969-061
969-062
805-061
988-061
805-062
- สาระที่ 6 ภาษาและการ
สื่อสาร
805-071
805-072

975-140

ฟุตซอล

1(0-2-1)

975-141
975-142
975-143
975-144
975-145
975-146
975-147
975-148
975-149

บาสเก็ตบอล
วอลเลย์บอลชายหาด
แบดมินตัน
ลีลาศ
แอโรบิค
โยคะ
เทควันโด
การดาน้า
ว่ายน้า

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

- สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และ
กีฬา
810-091
810-092
969-091
969-092
805-091
988-091
980-081
980-082

คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน
คิดคร่อมกรอบ
การแก้ปญ
ั หาเชิงระบบ
เติบโตด้วยความคิด
คิดเป็น
ตัวเลขในชีวิตประจาวัน
การคานวณในชีวิตประจาวัน

จานวน
หน่วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

4
2((2)-0-4)

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐาน
ศิลปะไทย
วัฒนธรรมไทย
แป้นพิมพ์หรรษา
อี-สปอร์ต
สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี
การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
แบดมินตัน
บราซิลเลียนยิวยิตสู

2((2)-0-4)
2
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

หมายเหตุ
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975-101
975-200
เลือกอีก 3 หน่วยกิต
975-300
975-301
975-302
975-303

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-0-3)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

975-242
975-240
975-241

ไอคิโด
กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
การอยู่ค่ายพักแรม

จานวน
หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต
หมายเหตุ

รหัสวิชา

- รายวิชาเลือก
980-001
810-001
810-002
810-003
810-004
988-001
988-002
988-003
988-004
805-074

มวยไทยไชยา
วอลเลย์บอล
บาสเกตบอล
เทนนิส
ว่ายน้า
แอโรบิค
โยคะ
ศิลปะการป้องกันตัว
ไทเก๊ก
การดาน้า
การเต้นรา
การเตรียมความพร้อมสาหรับภัยพิบัติ
สถิตินาทาง
จิตวิทยาสังคม
ประวัติศาสตร์และสังคมไทย
นักลงทุนรุ่นเยาว์
ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ทะเลและวิทยาศาสตร์
โภชนาการและพิษวิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้น
กลาง

จานวน
หน่วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
6
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

หมายเหตุ
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980-083
980-084
980-085
980-086
980-091
980-092
980-093
980-094
980-095
980-096
980-097

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

หมายเหตุ

รหัสวิชา
805-075
805-076

975-133
เลือกอีก 3 หน่วยกิต

6

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

จานวน
หน่วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

หมายเหตุ

ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้น
สูง
805-001
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียง
2((2)-0-4)
805-002
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
2((2)-0-4)
805-003
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ
2((2)-0-4)
805-004
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ
2((2)-0-4)
805-005
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
1((1)-0-2)
805-006
ภาษาอังกฤษสาหรับการสมัครงาน
2((2)-0-4)
805-007
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการ
2((2)-0-4)
อภิปราย
805-008
การค้นหาและการอ้างอิง
2((2)-0-4)
805-073
ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้น
2((2)-0-4)
กลาง
969-001
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2((2)-0-4)
988-005
ชีวิตที่สันติ
2((2)-0-4)
988-006
ชุมชนพอเพียง
2((2)-0-4)
* หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา
2561 เป็นต้นไป
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
ยกเลิกกลุ่ม
คณิตศาสตร์
6
วิชานี้
บังคับ
ยกเลิกรายวิชา
975-133
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
นี้
เลือกอีก 3 หน่วยกิต
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- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
บังคับ

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

หมายเหตุ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

จานวน
หน่วยกิต

วิทยาศาสตร์ระบบโลก

3(3-0-6)

975-130

วิทยาศาสตร์ระบบโลก

3(3-0-6)

975-232

สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น

3(3-0-6)

975-232

สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น

3(3-0-6)

975-233

ทะเลและวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

975-233

ทะเลและวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

975-235

วิทยาศาสตร์โภชนาการและพิษวิทยา

3(2-2-5)

975-235

วิทยาศาสตร์โภชนาการและพิษวิทยา

3(2-2-5)

วิทยาศาสตร์ระบบโลก

3(3-0-6)
86
15

975-130
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
บังคับ

วิทยาศาสตร์ระบบโลก

3(3-0-6)
89
10

140-120

คณิตศาสตร์

3(3-0-6)

140-120

คณิตศาสตร์

3(3-0-6)

140-150

3(2-2-5)

140-150

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

140-220

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสน
เทศ

3(3-0-6)

140-220

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

976-121
140-398

ระเบียบวิธีทางสถิติ
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

976-121
968-492
968-220
968-120
968-121
- วิชาเฉพาะด้าน

ระเบียบวิธีทางสถิติ
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
แคลคูลัส
คณิตศาสตร์ดิสครีต
สถิติและความน่าจะเป็น

3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
60

975-130
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
บังคับ

- วิชาเฉพาะด้าน

47

ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
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975-130

หมายเหตุ

รวมกับ 968120
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
รวมกับ 968121

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

--ประเด็นด้านองค์การและ
ระบบสารสนเทศ
บังคับ

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

หมายเหตุ

รหัสวิชา

10

--ประเด็นด้านองค์การและ
ระบบสารสนเทศ
บังคับ

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

จานวน
หน่วยกิต
13

องค์กรและการจัดการ

3(3-0-6)

140-110

องค์กรและการจัดการ

3(3-0-6)

140-151

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

140-151

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

140-350

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(2-2-5)

968-250

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(2-2-5)

140-493

เตรียมสหกิจศึกษา

1(0-3-0)

968-490

เตรียมสหกิจศึกษา

1(1-0-2)

968-280

การออกแบบและนวัตกรรมกระบวนการ
ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

968-450

การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

968-480

การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

ระบบฐานข้อมูล

19

--เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

3(2-2-5)

บังคับ
140-250

รวมกับ 968450
รวมกับ 968450
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140-110

--เทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์
บังคับ
140-250

หมายเหตุ

27

ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

ย้ายไป-วิชา
เฉพาะด้าน-โครงสร้าง
พื้นฐานของ
ระบบ

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต

140-260

เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและนวัตกรรม

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

140-261

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์

140-358

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและนวัตกรรม

3(2-2-5)

140-261

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

140-358

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

140-380

การจัดการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

140-380

เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

140-491

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(0-9-0)

140-491

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(0-9-0)

140-494

สัมมนา

1(0-2-1)

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หมายเหตุ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้

968-390
สัมมนา
1(0-2-1)
968-130
ระบบปฏิบัตกิ าร
2(2-0-4)
968-391
โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1
3(0-9-0)
968-491
โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2
3(0-9-0)
968-160
การออกแบบส่วนหน้า
3(2-2-5)
บังคับสาขาปัญญาประดิษฐ์และ วิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
968-251
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
968-351
ปัญญาทางธุรกิจ
3(2-2-5)
968-352
การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น
3(2-2-5)
968-252
วิทยาการข้อมูล
3(2-2-5)
968-353
การแทนความรูแ้ ละการให้เหตุผล
3(2-2-5)
บังคับสาขาแอนนิเมชันและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia Technology)
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140-260

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

รหัสวิชา

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

140-141
140-243
140-240

-โครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบ
บังคับ
140-230

จานวน
หน่วยกิต

หมายเหตุ

968-261

การออกแบบดิจิทัล 1

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

968-262

สื่อดิจิทัล 1

3(2-2-5)

968-360

หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์

3(2-2-5)

968-361

การออกแบบดิจิทัล 2

3(2-2-5)

968-362

สื่อดิจิทัล 2

3(2-2-5)

รหัสวิชา

ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

--เทคโนโลยีและวิธีการทาง
ซอฟต์แวร์
บังคับ
968-140

โครงสร้างข้อมูลและกระบวนการ
ขั้นตอนวิธี
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมบนเว็บ

3(2-2-5)

12

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัตกิ าร

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หมายเหตุ
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--เทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟต์แวร์
บังคับ
140-140

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

15
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

968-141

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

3(2-2-5)

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

968-142
968-240
968-350

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การจัดการและการประกันคุณภาพ
โครงงาน

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

6

--โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

3(2-2-5)

บังคับ
140-230

6

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัตกิ าร

3(2-2-5)

ยกเลิกรายวิชา
นี้

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา
140-231

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)
หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

- วิชาเลือก
-- กลุ่มวิชาเลือกด้าน
คลาวด์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Cloud
and Computer
Networking)

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

18

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้การ
ประมวลผลแบบคลาวด์

3(2-2-5)

- วิชาเลือก
-- กลุ่มวิชาเลือกด้านคลาวด์
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Cloud and
Computer Networking)

12

140-331

การจัดการความมั่นคงของระบบเครือข่าย

3(2-2-5)

3(2-2-5)

140-335

ความรู้เบื้องต้นการคานวณแบบคลาวด์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

140-332

การโปรแกรมและการจาลองเครือข่าย

3(2-2-5)

140-333

เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่

3(2-2-5)

140-334

ระบบเครือข่ายในทุกสิ่ง

3(2-2-5)

140-431

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้การ
ประมวลผลแบบคลาวด์

3(2-2-5)

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

หมายเหตุ

ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
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ระบบเครือข่ายในทุกสิ่ง

ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

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

140-334
140-431

968-151

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ

เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

140-330
140-330
140-331

140-333

968-230

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

140-332

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์

การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์

140-335

รหัสวิชา

140-430
140-430

การจัดการความมั่นคงของระบบ
เครือข่าย
ความรู้เบื้องต้นการคานวณแบบ
คลาวด์
การโปรแกรมและการจาลองเครือ
ข่าย

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา
140-432
-- กลุ่มวิชาเลือกด้านแอน
นิเมชันและเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (Animation
and Multimedia
Technology)
140-366

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)
โครงงานด้านคลาวด์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

จานวน
หน่วยกิต
3(0-9-0)

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต
หมายเหตุ

รหัสวิชา
140-432

3(3-0-6)

140-462

พื้นฐานในการสร้างโลกเสมือนจริง

3(3-0-6)

140-364

ดิจิทัลวิดีโอและเทคนิคพิเศษ

140-360

โครงงานด้านคลาวด์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

จานวน
หน่วยกิต
3(0-9-0)

การออกแบบและพัฒนาเกม

3(3-0-6)

140-462

พื้นฐานในการสร้างโลกเสมือนจริง

3(3-0-6)

3(3-0-6)

140-364

ดิจิทัลวิดีโอและเทคนิคพิเศษ

3(3-0-6)

การวาดเส้นสาหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์

2(1-2-3)

140-360

การวาดเส้นสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2(1-2-3)

2(2-0-4)

140-361

หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์

2(2-0-4)

3(3-0-6)

968-263

3(3-0-6)

968-363

3(3-0-6)

968-265

การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1
(2 มิติ)
การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2
(3 มิติ)
สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์

3(2-2-5)

140-365

การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
1 (2 มิติ)
การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
2 (3 มิติ)
สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์

140-460

ทัศนศิลป์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

140-460

ทัศนศิลป์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

140-461

การออกแบบตัวละครและฉาก

3(3-0-6)

968-266

การออกแบบตัวละครและฉาก

3(2-2-5)

140-462

การจาลองแบบวิชวล

3(2-2-5)

968-365

การจาลองเชิงภาพ

3(2-2-5)

140-463

พื้นฐานแอนิเมชัน และภาพเคลื่อนไหว

3(3-0-6)

968-366

พื้นฐานแอนิเมชันและภาพเคลื่อนไหว

3(3-0-6)

140-361
140-362
140-363

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
นี้

ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
เปลี่ยนแปลง
เป็น 968-360

3(2-2-5)
3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
นี้
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การออกแบบและพัฒนาเกมเบือ้ งต้น

-- กลุ่มวิชาเลือกด้านแอนิเมชัน
และดิจิทัลมีเดียเทคโนโลยี
(Animation and Digital
Media Technology)
968-264

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต

140-464

การโปรแกรมเกม

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

140-465

แอนิเมชัน 3 มิติ

140-466
140-467
140-468
140-469

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

968-367

การโปรแกรมเกม

จานวน
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

140-465

แอนิเมชัน 3 มิติ

3(3-0-6)

การวาดภาพสีดิจิทัล
หัวข้อพิเศษด้านดิจิทัลมีเดีย 1
หัวข้อพิเศษด้านดิจิทัลมีเดีย 2
โครงงานด้านแอนิเมชันและเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-0)

968-460
968-368

การวาดภาพสีดิจิทัล
หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)

968-461

หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 2
โครงงานด้านแอนิเมชันและเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย

3(3-0-6)

การค้นคืนสารสนเทศ
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

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

968-259
140-351

การค้นคืนสารสนเทศ
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

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

140-352

การจัดการความรู้

3(3-0-6)

968-254

การจัดการความรู้

3(3-0-6)

140-353

พื้นฐานวิทยาการข้อมูล

3(3-0-6)

140-353

พื้นฐานวิทยาการข้อมูล

3(3-0-6)

140-354

คลังข้อมูลและการประยุกต์

3(2-2-5)

968-356

คลังข้อมูลและการประยุกต์

3(2-2-5)

รหัสวิชา

หมายเหตุ

รหัสวิชา

140-469
-- กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญา
ประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
(Artificial Intelligence and
Data Science)

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

3(0-9-0)

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
นี้

ยกเลิกรายวิชา
นี้
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-- กลุ่มวิชาเลือกด้าน
วิทยาการข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ์ (Data
Science and Artificial
Intelligence)
140-356
140-351

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

ย้ายไป-วิชา
เฉพาะด้าน—
เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์
ย้ายไป-วิชา
เฉพาะด้าน—
เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์
ยกเลิกรายวิชา
นี้

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต

140-355

เหมืองข้อมูล

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

140-450

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต
หมายเหตุ

เหมืองข้อมูล

968-455

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3(2-2-5)

968-255

การบริหารระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

968-253

การสร้างภาพนามธรรมข้อมูล

3(2-2-5)

968-257

เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี

3(2-2-5)

968-256

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3(3-0-6)

968-354

หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการข้อมูล 1

3(3-0-6)

968-450

3(3-0-6)

968-356

หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการข้อมูล 2
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น

968-451

วัตถุเชื่อมต่อชาญฉลาด

3(2-2-5)

968-452

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ

3(2-2-5)

968-470

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

968-357

การรู้จาแบบ

3(2-2-5)

968-355

ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ

3(2-2-5)

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

3(3-0-6)

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
นี้
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140-355

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

รหัสวิชา

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

จานวน
หน่วยกิต

140-190
140-290
140-357

หมายเหตุ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

968-454

การประมวลผลสัญญาณและภาพเบื้องต้น

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

968-358

คอมพิวเตอร์วิทัศน์

3(2-2-5)

968-359

การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด

3(2-2-5)

968-258

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์

3(2-2-5)

968-453

ความมั่นคงไซเบอร์

3(2-2-5)

968-456

3(2-2-5)

968-457

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพ

968-458

ชีวสารสนเทศ

3(2-2-5)

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจท่อง
เที่ยว

1(0-3-0)

หมายเหตุ
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-- กลุ่มวิชาเลือกด้านอื่น ๆ

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

3(2-2-5)

-- กลุ่มวิชาเลือกด้านอื่น ๆ
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว

1(0-3-0)

140-190

1(0-3-0)

140-290

3(2-2-5)

140-357

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

ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
เปลี่ยนแปลง
เป็น 968-456

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

140-359

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริการ
สุขภาพ

140-390

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3

140-490
140-495

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

140-496

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมายเหตุ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

จานวน
หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมายเหตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริการ
สุขภาพ

1(0-3-0)

140-390

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

1(0-3-0)

ยกเลิกรายวิชา
นี้

1(0-3-0)

140-490

1(0-3-0)

3(X-Y-Z)

140-495

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3(X-Y-Z)

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(X-Y-Z)

140-496

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(X-Y-Z)

ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้
ยกเลิกรายวิชา
นี้

140-497

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

3(X-Y-Z)

140-497

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

3(X-Y-Z)

976-313

การเป็นผู้ประกอบการ

976-313

การเป็นผู้ประกอบการ

977-374

การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์

977-374

การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์

- ประสบการณ์ภาคสนาม

6

--แผน ก. สหกิจศึกษา
140-499

- ประสบการณ์ภาคสนาม

6(0-36-0)

968-493

6

สหกิจศึกษา

ยกเลิกรายวิชา
นี้
ย้ายไป-วิชา
เฉพาะด้าน—-ประเด็นด้าน
องค์
การและระบบ
สารสนเทศ
ยกเลิกรายวิชา
นี้

--แผน ก. สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

เปลี่ยนแปลง
เป็น 968-457

6(0-36-0)
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140-359

หลักสูตรเดิม โปรแกรมปกติ 122 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

หลักสูตรปรับปรุง โปรแกรมปกติ 125 หน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

--แผน ข. ฝึกงาน
140-391
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา (ภาษาไทย)

จานวน
หน่วยกิต

หมายเหตุ

--แผน ข. ฝึกงาน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

320 ชั่วโมง

968-494

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3(0-18-0)
6
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงการกระจายของรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560

ปี
1/1
5

30

การกระจายรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1
4
5
3
4
5
4

ปี
4/2

22
8

รวมหน่วยกิต

22
8

89
10
61

6
13
27
15
6

3
3

3
3
2
6
3

3
3

3
3
3

7
3

1

10

6

4
3

6

3

13
27
15
6
12

3

12

3

(3)

6
6
(3)
6
125

30

89

61

17

18

17

3
18

3
17

17

15

6

0
6
(3)
6
125
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1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุม่ วิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะด้าน
-- ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
-- เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
-- เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
-- โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
- วิชาเลือก
-- กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence
and Data Science)
-- กลุ่มวิชาเลือกด้านแอนิเมชันและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Animation and
Multimedia Technology)
- ประสบการณ์ภาคสนาม
-- สหกิจศึกษา
-- การฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จานวนหน่วยกิต
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ภาคผนวก จ
เอกสารแสดงรายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
1) มีความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล และ/หรือเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
2) นาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูล และ/หรือเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลไปวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบเพื่อประกอบวิชาชีพทั้งระดับสากลและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทั้งทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการข้อมูล และ/
หรือ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
4) ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกันกับผู้อื่น
ทั้งในและ นอกวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1

2

3

4

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (The King’s Philosophy and
Sustainable Development)
980-022
การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การทา CPR และ AED) (Basic Lifesaving (CPR,
and AED))
980-023
ม.อ. อาสา (PSU Volunteer)

1
1

1

1

1

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติ ที่สันติ
950-101

จิตวิวัฒน์ (New Consciousness)

1

950-102

ชีวิตที่ดี (Happy and Peaceful Life)

1

117-114

คิด-ทา-นาสุข (Living a Peaceful Life)

1

988-031

ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

1

1
1

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
001-103

ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (Idea to Entrepreneurship)

1

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
988-041

ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม (Earth System and Environment)

969-041

ฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well)

969-042

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

1
1
1

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
969-051

คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน (Change your thoughts, Change your life)

1

969-052

คิดคร่อมกรอบ (CrOM Thinking: Creative and Open Minded
Thinking)
การแก้ปญ
ั หาเชิงระบบ (Systematic Solving)

1

969-061

1
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กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1

2

3

4
1

969-062

เติบโตด้วยความคิด (Growth Mindset)

1

805-061

คิดเป็น (Logical Thinking)

1

988-061

ตัวเลขในชีวิตประจาวัน (Thinking In Number)

1

805-062

การคานวณในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)

1

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
805-071

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (English for Fundamental
Listening and Speaking)
805-072
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (English for Fundamental
Reading and Writing)
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา

1
1

810-091

ศิลปะไทย (Thai Arts)

810-092

วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)

969-091

แป้นพิมพ์หรรษา (Keyboard for Fun)

969-092

อี-สปอร์ต (E-Sport)

1

805-091

สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี (Music Appreciation)

1

988-091

การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping)

1

980-081

แบดมินตัน (Badminton)

1

980-082

บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazilian Jiujitsu)

1

980-083

มวยไทยไชยา (Muay Thai Boxing)

1

980-084

วอลเลย์บอล (Volleyball)

1

980-085

บาสเกตบอล (Basketball)

1

980-086

เทนนิส (Tennis)

1

980-091

ว่ายน้า (Swimming)

1

980-092

แอโรบิค (Aerobic)

1

980-093

โยคะ (Yoga)

1

980-094

ศิลปะการป้องกันตัว (Mixed Martial Arts)

1

980-095

ไทเก๊ก (Tai Chi)

1

980-096

การดาน้า (Scuba Diving)

1

980-097

การเต้นรา (Social Dance)

1

1
1
1

รายวิชาเลือก
980-001

การเตรียมความพร้อมสาหรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)

810-001

สถิตินาทาง (Guiding Statistics)

1

810-002

จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)

1

810-003

ประวัติศาสตร์และสังคมไทย (Thai History and Society)

1

810-004

นักลงทุนรุ่นเยาว์ (Young Investor)

1

1

1
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กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1

2

3

4

988-001

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต (Wisdom of Living)

1

988-002

1

988-003

ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific
Innovation)
ทะเลและวิทยาศาสตร์ (Science and the Sea)

988-004

โภชนาการและพิษวิทยา (Nutritional and Toxicology)

1

805-073

805-001

ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นกลาง (English for Intermediate
Listening and Speaking)
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง (English for
Intermediate Reading and Writing)
ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง (English for Advanced
Listening and Speaking)
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นสูง (English for Advanced
Reading and Writing)
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียง (English for Pronunciation)

805-002

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ (English for Creative Writing)

1

805-003

1

805-004

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ (English for International
Studies)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ (English for International Business)

805-005

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ (English for Presentation)

1

805-006

ภาษาอังกฤษสาหรับการสมัครงาน (English for Job Application)

1

805-007

1

805-008

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการอภิปราย (English for Presentation
and Discussion)
การค้นหาและการอ้างอิง (Searching and Referencing)

1

969-001

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

1

988-005

ชีวิตที่สันติ (Peaceful Life)

988-006

ชุมชนพอเพียง (Sufficient Communities)

805-074
805-075
805-076

1

1
1
1
1
1

1

1
1

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
968-120

คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)

1

1

968-121

สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability)

1

1

968-220

แคลคูลัส (Calculus)

1

1

968-492

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics and Laws)

1

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
968-150
การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
(Organization and Information System Management)
968-250

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

1
1

1

1
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กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1

2

1

1

968-480

การออกแบบและนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Design and Innovation)
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

1

1

968-490

เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education)

1

968-280

2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
968-130
ระบบปฎิบัตกิ าร (Operating Systems)
968-160

การออกแบบส่วนหน้า (Front End Design)

968-390

สัมมนา (Seminar)

968-391

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1 (Project in Computing 1)

968-491

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2 (Project in Computing 2)

3

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

วิชาเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
968-251

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Intoduction to Artificial Intelligence)

1

1

1

968-252

วิทยาการข้อมูล (Data Science)

1

1

1

968-351

ปัญญาทางธุรกิจ (Business Intelligence)

1

1

1

968-352

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น (Introduction to Machine Learning)

1

1

1

1

1

1

การแทนความรูแ้ ละการให้เหตุผล
(Knowledge Representation and Reasoning)
วิชาเฉพาะด้านสือ่ ดิจิทัล (Digital Media)

968-353

968-261

การออกแบบดิจิทัล 1 (Digital Design 1)

1

1

1

968-262

สื่อดิจิทัล 1 (Digital Media 1)

1

1

1

968-360

1

1

1

968-361

หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์
(Principles of Creativity and Design)
การออกแบบดิจิทัล 2 (Digital Design 2)

1

1

1

968-362

สื่อดิจิทัล 2 (Digital Media 2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
968-140
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Programming)
968-141
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)
968-142

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object Oriented Programming)

968-240

การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Development and Programming)
การจัดการและการประกันคุณภาพโครงงาน
(Project Management and Quality Assurance)

968-350

2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
968-151
ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

4

1
1

1

154
กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1

2

1

1

3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
968-253
การสร้างภาพนามธรรมข้อมูล (Data Visualization)
1
968-254
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
1

1

968-230

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and
Networking)

3

4

3) กลุ่มวิชาเลือก

1

968-255

การบริหารระบบฐานข้อมูล (Database Systems Management)

1

1

968-256

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

1

1

968-257

เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี (Semantic Web and Ontology)

1

1

968-354

968-451

หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 1
(Special Topics in Artificial Intelligence and Data Science 1)
หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 2
(Special Topics in Artificial Intelligence and Data Science 2)
วัตถุเชื่อมต่อชาญฉลาด (Intelligent Connected Objects)

1

1

968-452

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Systems)

1

1

968-470

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

1

1

968-450

1
1
1

1
1

3.1.1 กลุ่มรายวิชาด้านการวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytics)
968-259

การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)

1

1

968-355

ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ (Computational Linguistics)

1

1

968-356

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
(Introduction to Natural Language Processing)
การรู้จาแบบ (Pattern Recognition)

1

1

1

1

968-357

3.1.2 กลุ่มรายวิชาด้านการประมวลผลภาพและเสียง (Audio and Image Processing)
968-358

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)

1

1

968-359

การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด (Speech Processing)

1

1

968-454

การประมวลผลสัญญาณและภาพเบื้องต้น
(Introduction to Signal and Image Processing)

1

1

1

1

968-453

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์
(Internet of Things and Applications)
ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity)

1

1

968-455

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geoprahic Information Systems)

1

1

968-456

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
(Information Technology for Tourism Business)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพ
(Information System for Healthcare Management)

3.1.3 กลุ่มรายวิชาด้านอื่น ๆ
968-258

968-457

1
1

1

1

155
กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์
(Interactive Media and Applications)
การออกแบบตัวละครและฉาก (Character and Set Design)

1

1

1

1

1

1

968-364

การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 (3 มิติ)
(Computer Graphics and Design 2 (3D))
หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล1 (Special Topics in Digital Media 1)

968-365

การจาลองเชิงภาพ (Visual Simulation)

1

1

968-366

1

1

968-367

พื้นฐานแอนิเมชันและภาพเคลื่อนไหว
(Basic Animation and Motion Graphics)
การเขียนโปรแกรมเกม (Game Programming)

1

1

968-460

การวาดภาพสีดิจิทัล (Digital Painting)

1

1

968-461

หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 2 (Special Topics in Digital Media 2)

968-458

ชีวสารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Bioinformatics)

3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)
968-263
การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1 (2 มิติ)
(Computer Graphics and Design 1 (2D))
968-264
การออกแบบและพัฒนาเกม (Game Design and Development)
968-265
968-266
968-363

4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
968-493
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
968-494

การฝึกงาน (Internship)

4

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

ภาคผนวก ฉ
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active learning

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

950-101
950-102
117-114

จิตวิวัฒน์
New Consciousness
ชีวิตที่ดี
Happy and Peaceful Life
คิด-ทา-นาสุข
Living a Peaceful Life

2((2)-0-4)

เป็นการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมในห้องเรียน การศึกษานอกพื้นที่ รวม 30 ชั่วโมง

100

1((1)-0-2)

15

10

0

0

50

40

0

0

100

1((1)-0-2)

15

10

0

50

0

40

0

0

100

1((1)-0-2)

เป็นการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมในห้องเรียน รวม 15 ชั่วโมง

100

2((2)-0-4)

เป็นการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมในห้องเรียน รวม 30 ชั่วโมง

100

2((2)-0-4)

เป็นการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมในห้องเรียน รวม 30 ชั่วโมง

100
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สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable
Development
980-022
การช่วยชีวิตเบื้องต้น (การทา CPR และ AED)
Basic Lifesaving (CPR, and AED)
980-023
ม.อ. อาสา
PSU Volunteer
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวติ ที่สันติ

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ความเป็นพลเมืองโลก
Global Citizenship
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ

หน่วยกิต

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
15
50
4
5
3
3
0
0
100

988-031

2((2)-0-4)

001-103

1((1)-0-2)

988-041

2((2)-0-4)

30

50

10

0

20

10

0

10

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100

ระบบโลกและสิ่งแวดล้อม
Earth System and Environment
969-041
ฉลาดซื้อฉลาดใช้
Choose Wisely Live Well
969-042
เศรษฐกิจดิจิทัล
Digital Economy
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
969-051
969-052

969-061

คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน
Change your thoughts, Change your life
คิดคร่อมกรอบ
CrOM Thinking: Creative and Open Minded
Thinking
การแก้ปญ
ั หาเชิงระบบ
Systematic Solving

เป็นการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมในห้องเรียน รวม 15 ชั่วโมง

100
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ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

969-062

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

30

50

0

50

0

50

0

0

100

2((2)-0-4)

30

30

0

0

40

30

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
2((2)-0-4)
English for Fundamental Listening and Speaking
805-072
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
2((2)-0-4)
English for Fundamental Reading and Writing
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา

30

50

20

0

0

30

0

0

100

30

50

20

0

0

30

0

0

100

1((1)-0-2)

13

50

30

0

0

20

0

0

100

1((1)-0-2)

13

50

30

0

0

20

0

0

100

1((1)-0-2)

15

50

0

0

0

50

0

0

100

805-071

810-091
810-092
969-091

ศิลปะไทย
Thai Arts
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
แป้นพิมพ์หรรษา
Keyboard for Fun
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เติบโตด้วยความคิด
Growth Mindset
805-061
คิดเป็น
Logical Thinking
988-061
ตัวเลขในชีวิตประจาวัน
Thinking In Number
805-062
การคานวณในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร

หน่วยกิต

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
30
50
0
0
0
50
0
0
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

969-092
805-091
988-091

980-082
980-083
980-084
980-085
980-086
980-091

อี-สปอร์ต
E-Sport
สุนทรียศาสตร์แห่งดนตรี
Music Appreciation
การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
Camping
แบดมินตัน
Badminton
บราซิลเลียนยิวยิตสู
Brazilian Jiujitsu
มวยไทยไชยา
Muay Thai Boxing
วอลเลย์บอล
Volleyball
บาสเกตบอล
Basketball
เทนนิส
Tennis
ว่ายน้า
Swimming

หน่วยกิต

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

15

20

60

0

0

20

0

0

100

1((1)-0-2)

15

30

10

0

0

60

0

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100
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980-081

ชื่อวิชา

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
15
50
0
0
0
50
0
0
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

980-092
980-093
980-094

980-096
980-097

หน่วยกิต

แอโรบิค
Aerobic
โยคะ
Yoga
ศิลปะการป้องกันตัว
Mixed Martial Arts
ไทเก๊ก
Tai Chi
การดาน้า
Scuba Diving
การเต้นรา
Social Dance

1((1)-0-2)

การเตรียมความพร้อมสาหรับภัยพิบัติ
Disaster Preparedness
สถิตินาทาง
Guiding Statistics
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
ประวัติศาสตร์และสังคมไทย
Thai History and Society

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

1((1)-0-2)

15

20

0

0

0

0

80

0

100

2((2)-0-4)

30

50

5

0

5

40

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

20

10

20

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

5

20

10

15

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

20

15

15

0

0

100

รายวิชาเลือก
980-001
810-001
810-002
810-003
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980-095

ชื่อวิชา

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
15
20
0
0
0
0
80
0
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

810-004
988-001
988-002

988-004
805-074
805-075
805-076
805-001
805-002

นักลงทุนรุ่นเยาว์
Young Investor
ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
Wisdom of Living
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Contemporary Scientific Innovation
ทะเลและวิทยาศาสตร์
Science and the Sea
โภชนาการและพิษวิทยา
Nutritional and Toxicology
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นกลาง
English for Intermediate Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นสูง
English for Advanced Listening and Speaking
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนขั้นสูง
English for Advanced Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียง
English for Pronunciation
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
English for Creative Writing

หน่วยกิต

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

30

50

5

0

5

40

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

5

0

5

40

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

10

5

15

20

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

5

0

5

40

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

5

5

20

20

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

5

5

20

20

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

5

5

20

20

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

20

0

0

30

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

10

0

0

40

0

0

100
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988-003

ชื่อวิชา

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
30
50
0
15
20
15
0
0
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

805-003
805-004
805-005

805-007
805-008
805-073
969-001
988-005
988-006

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษานานาชาติ
English for International Studies
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจต่างประเทศ
English for International Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
English for Presentation
ภาษาอังกฤษสาหรับการสมัครงาน
English for Job Application
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอและการอภิปราย
English for Presentation and Discussion
การค้นหาและการอ้างอิง
Searching and Referencing
ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูดขั้นกลาง
English for Intermediate Listening and Speaking
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Lifelong Learning
ชีวิตที่สันติ
Peaceful Life
ชุมชนพอเพียง
Sufficient Communities

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

30

50

30

0

0

20

0

0

100

1((1)-0-2)

30

50

30

0

0

20

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

30

0

0

20

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

30

0

0

20

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

25

25

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

20

0

0

30

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100

2((2)-0-4)

30

50

0

0

0

50

0

0

100
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805-006

ชื่อวิชา

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
30
50
30
0
0
20
0
0
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
968-120
968-121

968-492

3(3-0-6)

22.5

50

50

100

3(2-2-5)

22.5

50

50

100

3(3-0-6)

22.5

50

50

100

1(1-0-2)

10

66

20

14

100

3(3-0-6)

30

66

20

14

100

3(2-2-5)

30

50

20

3(3-0-6)

30

66

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
968-150
การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
Organization and Information System
Management
968-250
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
968-280
การออกแบบและนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Design and Innovation

10
20

20

100

14

100
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968-220

คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics
สถิติและความน่าจะเป็น
Statistics and Probability
แคลคูลัส
Calculus
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
Computer Ethics and Laws

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

968-480
968-490

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre Cooperative Education

3(3-0-6)

968-391
968-491

โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 1
Project in Computing 1
โครงงานทางการคอมพิวเตอร์ 2
Project in Computing 2

1(1-0-2)

7.5

50

20

2(2-0-4)

10

30

3(2-2-5)

30

50

1(0-2-1)

0

0

3(0-9-0)

0

0

100

100

3(0-9-0)

0

0

100

100

30

30
30

ฝึกปฏิบัติ
จริง

30

10

100

100
20
50

100
ศึกษาดูงาน 50
นอก
สถานที่
และมีการ
เชิญ
วิทยากร

100
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2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
968-130
ระบบปฎิบัตกิ าร
Operating Systems
968-160
การออกแบบส่วนหน้า
Front End Design
968-390
สัมมนา
Seminar

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
30
66
10
10
14
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100

วิชเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
968-251

968-261
968-262
968-360
968-361

การออกแบบดิจิทัล 1
Digital Design 1
สื่อดิจิทัล 1
Digital Media 1
หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์
Principles of Creativity and Design
การออกแบบดิจิทัล 2
Digital Design 2

3(2-2-5)

30

50

20

5

20

5

100

3(2-2-5)

30

50

20

5

20

5

100

3(2-2-5)

30

50

20

20

5

5

100

3(2-2-5)

30

50

20

20

5

5

100

3(2-2-5)

30

50

20

15

15

100

3(2-2-5)

30

50

20

20

10

100

3(2-2-5)

30

50

20

20

10

100

3(2-2-5)

30

50

10

20

20

100

3(2-2-5)

30

50

20

20

10

100
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ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Intoduction to Artificial Intelligence
968-252
วิทยาการข้อมูล
Data Science
968-351
ปัญญาทางธุรกิจ
Business Intelligence
968-352
การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น
Introduction to Machine Learning
968-353
การแทนความรูแ้ ละการให้เหตุผล
Knowledge Representation and Reasoning
วิชาเฉพาะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

968-362

ชื่อวิชา

สื่อดิจิทัล 2
Digital Media 2

2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
968-151
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
968-230
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networking

3(2-2-5)

3(2-2-5)

30

50

20

10

20

100

3(2-2-5)

30

50

20

10

20

100

3(2-2-5)

30

50

20

10

20

100

3(2-2-5)

30

50

30

10

10

100

3(3-0-6)

22.5

50

10

10

10

100

3(2-2-5)

30

50

25

25

100

3(2-2-5)

30

50

20

20

10

10

ดูงานนอก
สถานที่

10

100
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2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
968-140
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Programming
968-141
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
968-142
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object Oriented Programming
968-240
การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Development and Programming
968-350
การจัดการและการประกันคุณภาพโครงงาน
Project Management and Quality Assurance

หน่วยกิต

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
30
50
20
20
10
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100

3) กลุ่มวิชาเลือก
50

10

50

20

10

10

100

10

20

20

100

20

10

10

100

10

10

100

50

10

50

30

50

10

20

10

10

100

50

20

10

10

10

100

50

20

10

10

10

100

50

20

20

10

100
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3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
968-253
การสร้างภาพนามธรรมข้อมูล
3(2-2-5)
30
Data Visualization
968-254
การจัดการความรู้
3(3-0-6)
22.5
Knowledge Management
968-255
การบริหารระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
30
Database Systems Management
968-256
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
22.5
Decision Support Systems
968-257
เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยี
3(2-2-5)
30
Semantic Web and Ontology
968-354
หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 1
3(X-Y-Z)
30
Special Topics in Artificial Intelligence and Data
Science 1
968-450
หัวข้อพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 2
3(X-Y-Z)
30
Special Topics in Artificial Intelligence and Data
Science 2
968-451
วัตถุเชื่อมต่อชาญฉลาด
3(2-2-5)
30
Intelligent Connected Objects

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

968-452
968-470

ชื่อวิชา

หุนยนตและระบบอัตโนมัติ
Robotics and Automation Systems
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

หน่วยกิต

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

50

968-359
968-454

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision
การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด
Speech Processing
การประมวลผลสัญญาณและภาพเบื้องต้น
Introduction to Signal and Image Processing

20

20

10

100

30

50

20

10

20

100

30

50

20

10

20

100

30

50

20

10

20

100

30

50

20

10

10

10

100

3(2-2-5)

30

50

20

10

10

10

100

3(2-2-5)

30

50

10

20

10

10

100

3(2-2-5)

30

50

10

20

10

10

100
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30

3.1.1 กลุ่มรายวิชาด้านการวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytics)
968-259
การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
968-355
ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Linguistics
968-356
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Natural Language Processing
968-357
การรู้จาแบบ
3(2-2-5)
Pattern Recognition
3.1.2 กลุ่มรายวิชาด้านการประมวลผลภาพและเสียง (Audio and Image Processing)
968-358

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
30
50
20
20
10
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100

3.1.3 กลุ่มรายวิชาด้านอื่น ๆ
968-258

968-263
968-264
968-265

การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 1 (2 มิติ)
Computer Graphics and Design 1 (2D)
การออกแบบและพัฒนาเกม
Game Design and Development
สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์และการประยุกต์
Interactive Media and Applications

3(2-2-5)

30

50

3(2-2-5)

30

50

3(2-2-5)

30

3(2-2-5)

30

10

10

100

20

10

20

100

50

20

10

20

100

30

50

30

10

10

100

3(2-2-5)

30

50

30

10

10

100

3(2-2-5)

30

50

20

10

10

100

3(2-2-5)

30

50

50

100

3(2-2-5)

30

50

50

100

3(2-2-5)

30

50

30

10

10

10

100
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อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์
Internet of Things and Applications
968-453
ความมั่นคงไซเบอร์
Cybersecurity
968-455
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geoprahic Information Systems
968-456
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism Business
968-457
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพ
Information System for Healthcare
Management
968-458
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Bioinformatics
3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

968-266
968-363
968-364

968-366
968-367
968-460
968-461

การออกแบบตัวละครและฉาก
Character and Set Design
การออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 (3 มิติ)
Computer Graphics and Design 2 (3D)
หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 1
Special Topics in Digital Media 1
การจาลองเชิงภาพ
Visual Simulation
พื้นฐานแอนิเมชันและภาพเคลื่อนไหว
Basic Animation and Motion Graphics
การเขียนโปรแกรมเกม
Game Programming
การวาดภาพสีดิจิทัล
Digital Painting
หัวข้อพิเศษด้านสื่อดิจิทัล 2
Special Topics in Digital Media 2

4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
968-493
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

หน่วยกิต

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

30

50

50

100

3(X-Y-Z)

30

50

50

100

3(2-2-5)

30

50

50

100

3(2-2-5)

30

50

50

100

3(2-2-5)

30

50

50

100

3(2-2-5)

30

50

50

100

3(X-Y-Z)

30

50

50

100

6(0-36-0)

0

0

ปฏิบัติงาน
ในสถาน
ประกอบการ

100

100
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968-365

ชื่อวิชา

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
30
50
50
100

กลุ่มวิชาเลือก/
รหัสวิชา

968-494

ชื่อวิชา

การฝึกงาน
Internship

หน่วยกิต

3(0-18-0)

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
Active learning
ร้อยละของการสอนแบบ
ร้อยละของการจัดการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ
บรรยาย ของจานวน
ชั่วโมง ตามหน่วยกิต
แบบอื่น ๆ
ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
แบบเน้น
ระบุจานวน
ประกอบการจัดการ
แบบใช้ ทักษะ
ระบุ การ
ชั่วโมง
เรียนรู้ การอภิปราย แบบโครง ปัญหา กระบวน
จัดการ ระบุ รวมร้อย
บรรยาย ระบุร้อยละ ค้นคว้าในชั้นเรียน
งาน
เป็นฐาน การคิด
เรียนรู้ ร้อยละ ละ 100
ปฏิบัติงาน 100
0
0
100
ในสถาน
ประกอบการ
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1. รายวิชาศึกษาทั่วไปวิทยาเขตให้ดาเนินการแบบยกหมวดซึ่งในรายวิชาดังกล่าวนโยบายของมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็น active learning 100%
2. จานวนรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร (ไม่รวมรายวิชาศึกษาทั่วไป) 67 รายวิชา มีจานวนรายวิชาที่จัดการสอนที่เน้น Active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
ชั่วโมงตามหน่วยกิต จานวน 61 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 91.04
หมายเหตุ รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น Active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนชั่วโมงตามหน่วยกิต และ
หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น Active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร
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ภาคผนวก ช
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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