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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Student-centered curriculum) และเป็นหลกัสูตรบูรณาการท่ีเนน้

ประสบการณ์ท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง (Activities-based curriculum) โดยใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) ในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ สอดคลอ้งกบัความเช่ือทางการศึกษา
แบบพิพฒันาการนิยม (Progressivism) เปิดโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ออกแบบฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของการสืบคน้ขอ้มูล 
PLO 2 พฒันาโปรแกรมประยกุตห์รือส่ือผสมสมยัใหม่ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้นเครือข่ายหรืออุปกรณ์

เคล่ือนท่ี 
PLO 3 ออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ ส าหรับทดสอบระบบทั้งส่วนโปรแกรมประยกุตแ์ละส่ือผสม

สมยัใหม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 4 สามารถส่ือสารเชิงวิชาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเดน็ 
PLO 5 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
PLO 6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคมในบริบทความเป็น

พหุวฒันธรรม 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  75 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทั่วไป  18 หน่วยกติ 

1) วชิาบังคบั  8 หน่วยกติ 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล  2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
315-100 ค านวณศิลป์  2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
2) รายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English 
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
3) รายวชิาเลือกของหมวดวชิาศึกษาทั่วไปทีเ่ปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ 6 หน่วยกติ 
 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ีก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วทิยาเขตต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดงัน้ี 
 เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์   
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4) 
 Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4) 
 Applied nanotechnology     
340-103 วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต    2((2)-0-4) 
 Applied Science for Life   
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Science and Technology in Daily Life   
315-203 กญุแจไขธรรมชาติ  2((2)-0-4) 
 Key to Nature 
   



336-214 กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4) 
 Smart Eating and Being Healthy   
336-215 ชีวิตปลอดภยัจากสารพิษ    2((2)-0-4) 
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4) 
 Drug and Health     
 เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์   
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4) 
 Reading All Around   
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน  2((2)-0-4) 
 Strategic Reading for Greater Comprehension     
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  2((2)-0-4) 
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4) 
 English Pronunciation through Songs   
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 English Conversation   
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
 Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม  2((2)-0-4) 
 Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Reading to Write in English   



890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4) 
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4) 
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
 English for Travelers 
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
 English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs   
890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  2((2)-0-4) 
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4) 
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกเูกิล  2((2)-0-4) 
 Google Translate Me   
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4) 
 English for Digital Literacy   
890-070 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน  2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Employment   
890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4) 
 Winning English Test for Higher Studies  
891-010 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้    2((2)-0-4) 
 Basic Japanese   
891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Chinese 
   



891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation in Daily Life  
891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว  2((2)-0-4) 
 Malay Conversation for Tourism        
891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic Korean   
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน  2((2)-0-4) 
 Korean Conversation in the Workplace   
891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้  2((2)-0-4) 
 Basic German   
895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4) 
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ  2((2)-0-4) 
 Ethical Philosophy   
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
 Art of communication in Thai language in the 21st century  
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4) 
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language   
895-045 ทกัษะการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
 Thoughts and Communication 
   



895-047 ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) 
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4) 
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข  2((2)-0-4) 
 Art for Happiness   
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม  2((2)-0-4) 
 Arts in Multicultural Society  
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  2((2)-0-4) 
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์  2((2)-0-4) 
 Creative Tourism   
895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4) 
 Volunteer Tourism   
895-054 การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั  2((2)-0-4) 
 Learning through Backpacking Trips   
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) 
 World Heritage Journey   
895-056 สงขลาศึกษา  2((2)-0-4) 
 Songkhla Studies   
895-057 ดนตรีไทย  2((2)-0-4) 
 Thai Classical Music   
895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4) 
 Thai Music Art  
895-059 ดนตรีตะวนัตก  2((2)-0-4) 
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ  2((2)-0-4) 
 Physical Education and Recreation   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม  2((2)-0-4) 
 Fit and Firm   
895-062 ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื  2((2)-0-4) 
 Active Lifestyle 
   



895-063 อว้นไดก้ผ็อมได ้  2((2)-0-4) 
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living   
หมายเหตุ * จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ     
 เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์   
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
 Law relating to Occupations and Everyday Life  
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4) 
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวิต  2((2)-0-4) 
 Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง  2((2)-0-4) 
 Human Rights and Citizenship      
 เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์   
001-131 สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4) 
 Healthy Body and Mind     
 เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย   
190-404 ธรรมชาติบ าบดั  2((2)-0-4) 
 Natural Therapy     
 เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา   
001-101 อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4) 
 ASEAN Studies    
 เปิดสอนโดยวทิยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาองักฤษ)  
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ  2((2)-0-4) 
 English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4) 
 English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2) 
 English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2) 
 English Pronunciation 
   



142-211 องักฤษกนัทุกวนั  2((2)-0-4) 
 English Everyday   
142-212 ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3) 
 English for Personality Development  
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2) 
 Media Language and Art of Storytelling   
142-224 ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ  1((1)-0-2) 
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวิชาการ 1((1)-0-2) 
 และการส่ือสาร 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2) 
 Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด ์  1((1)-0-2) 
 Basic Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์  1((1)-0-2) 
 Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4) 
 Learn to Roam     
 เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่   
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4) 
 Growth Mindset for Professional Presenter  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  51 หน่วยกติ 

2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน  18 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์  6 หน่วยกติ 
310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3((3)-0-6) 
 Mathematics for Information Technology   
310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั  3((3)-0-6) 
 Science and Technology in Daily Life   
 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี  12 หน่วยกติ 
310-111 การประยกุตเ์ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิตส่ือประสม 3(0-6-3) 
 Computer and Information Technology Applications for Multimedia Production 
  



310-112 ระบบฐานขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Database Systems   
310-113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมยัใหม่ 3((2)-2-5) 
 Modern Information Systems Analysis and Design 
310-114 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการโปรแกรม  3((2)-2-5) 
 Algorithms and Basic Programming 
2.2 วชิาเฉพาะด้าน  27-30 หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวชิาโครงงาน  7 หน่วยกติ 
310-221 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  3(0-9-0) 
 Project in Information Technology I   
310-222 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  4(0-12-0) 
 Project in Information Technology II   
 2) กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา  20-23 หน่วยกติ 
 - วชิาบังคบั  14-17 หน่วยกติ 
310-131 พื้นฐานคอมพวิเตอร์กราฟิก  3(0-6-3) 
 Fundamentals of Computer Graphics   
310-132 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  2(0-4-2) 
 Seminar in Information Technology   
310-133 การโปรแกรมเชิงวตัถุและการประยกุต ์  3((2)-2-5) 
 Object-Oriented Programming and Applications 
310-134 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
 Advanced Database Systems and Tuning   
310-135 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์  3((2)-2-5) 
 Software Engineering 
310-231 การทดสอบซอฟตแ์วร์  3((2)-2-5) 
 Software Testing 
 - วชิาเลือกเฉพาะด้าน  6 หน่วยกติ 
 กลุ่มชุดวชิาทกัษะการโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ 
310-241 ชุดวิชาการพฒันาเวบ็สมยัใหม่  6((3)-6-9) 
 Module: Modern Web Application Development 
310-242 ชุดวิชาการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีสมยัใหม่ 6((3)-6-9) 
 Module: Modern Mobile Application Development 
 



 กลุ่มวชิาหัวข้อพเิศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   
310-251 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  3((2)-2-5) 
 Special Topics in Information Technology I   
310-252 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  3((2)-2-5) 
 Special Topics in Information Technology II   
310-253 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3  3((2)-2-5) 
 Special Topics in Information Technology III  
 3) กลุ่มวชิาเลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  3-6 หน่วยกติ 
310-261 การฝึกงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(0-9-0) 
 Job Training in Information Technology   
310-262 สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
 หรือเลือกเรียนรายวิชาในหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศและนอกประเทศ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ บริหารธุรกิจ หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ ซ่ึงเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้นกบัรายวิชาในหลกัสูตร โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  หรือ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบที่ 1 ไม่ใช่สหกจิศึกษา
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3((3)-0-6) 
310-111 การประยกุตเ์ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิตส่ือประสม 3(0-6-3) 
310-112 ระบบฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
310-114 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการโปรแกรม 3((2)-2-5) 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 
 รวม 19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั 3((3)-0-6) 
310-132 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(0-4-2) 
310-133 การโปรแกรมเชิงวตัถุและการประยกุต ์ 3((2)-2-5) 
310-134 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
310-135 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3((2)-2-5) 
315-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
 รวม 18((13)-10-31) 
         
ภาคฤดูร้อน 
310-221 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3(0-9-0) 
310-113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมยัใหม่ 3((2)-2-5) 
310-131 พื้นฐานคอมพวิเตอร์กราฟิก 3(0-6-3) 
 รวม 9((2)-17-8)         
         
 
         



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
310-222 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 4(0-12-0) 
310-24x เลือกรายวิชาในชุดทกัษะการโปรแกรมประยกุตส์มยัใหม่ 6((3)-6-9) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 
 รวม 16(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
310-231 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 3((2)-2-5) 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 10(x-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน 
310-261 การฝึกงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(0-9-0) 
 รวม 3(0-9-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 2 สหกจิศึกษา
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3((3)-0-6) 
310-111 การประยกุตเ์ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิตส่ือประสม 3(0-6-3) 
310-112 ระบบฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
310-114 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการโปรแกรม 3((2)-2-5) 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 4(x-y-z) 
 รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั 3((3)-0-6)       
310-132 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(0-4-2) 
310-133 การโปรแกรมเชิงวตัถุและการประยกุต ์ 3((2)-2-5) 
310-134 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
310-231 การทดสอบซอฟตแ์วร์ 3((2)-2-5) 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล 2((2)-0-4) 
315-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
895-001   พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)          
 รวม 20((15)-10-35) 
         
ภาคฤดูร้อน 
310-113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมยัใหม่ 3((2)-2-5) 
310-131 พื้นฐานคอมพวิเตอร์กราฟิก 3(0-6-3) 
310-221 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3(0-9-0) 
 รวม 9(2-17-8) 
 
 
 
         



ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
310-222 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 4(0-12-0) 
310-24x เลือกรายวิชาในชุดทกัษะการโปรแกรมประยกุตส์มยัใหม่ 6((3)-6-9) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 
 รวม 19(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
310-262 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 รวม 6(0-40-0) 
 
 



                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล    

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 ออกแบบฐานขอ้มูลของระบบ

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การสืบคน้ขอ้มูล 

- Problem-based Learning
- Project-based Learning
- Flipped-classroom
- Job training
- Work Integrated Learning

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ี พฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score)
- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
- การประเมินผลโดยสถาน
ประกอบการ
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- การประเมินการน าเสนอ

PLO2 พฒันาโปรแกรมประยกุตห์รือ

ส่ือผสมสมยัใหม่ตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้นเครือข่ายหรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี

- Authentic learning
- Practice-based Learning
- Scenario Analysis
- Project-based learning
- Job training
- Work Integrated Learning

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score)
- Authentic assessment
- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- การประเมินการน าเสนอ

PLO3 ออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ 

ส าหรับทดสอบระบบทั้งส่วน

โปรแกรมประยกุตแ์ละส่ือผสมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง

- Flipped-classroom
- Problem-based Learning
- Project-based Learning
- Case Study based learning

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score)
- การสอบวดัประเมินผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้
- การสงัเกตการณ์
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- การประเมินการน าเสนอ

PLO4 สามารถส่ือสารเชิงวิชาการได้

อยา่งถูกตอ้งและตรงประเดน็ 

- Inquiry-based Learning
- Project-based Learning

- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
- การสงัเกตการณ์
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- การประเมินการน าเสนอ

PLO5 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น

และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
- Team-based learning
- Project-based learning
- Discussion

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score)
- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

- Presentation - การสงัเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

PLO6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคมในบริบทความเป็นพหุ

วฒันธรรม 

- Team-based learning 
- Project-based Learning 
- Discussion 
- Presentation 
 

- การประเมินผลโดยช้ินงานท่ีพฒันา
ตามเกณฑรู์บริค (Rubric Score) 
- การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 
- การสงัเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ต่อเน่ือง) 

310-101 คณติศำสตร์ส ำหรับเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3((3)-0-6) 
Mathematics for Information Technology 
เซต ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน ล าดบัและสายอกัขระ ระบบเลขจ านวน ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ 

พีชคณิตบูลีน การจดัล าดบัและการจดัหมู่ หลกัการรังนกพิราบ ฟังกช์นัก่อก าเนิดและความสัมพนัธ์เวียนเกิด 
กราฟ และทรี 

Sets; relations and functions; sequences and strings; number systems; logics; matrix; boolean 
algebra; permutations and combinations; pigeonhole principle; generating function and recursion; graph 
and tree 
310-102 วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ ำวนั 3((3)-0-6) 

Science and Technology in Daily Life 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หลกัการทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตท่ียืนยาว รูปแบบการใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศ ขอ้ดีและขอ้เสียของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2560 

Science and technology for improving quality of life; Influences on science and technology; 
Scientific for long-life living; The ways of using Information technology; Advantages and disadvantages 
of science and technology; The Computer-related Crime Act B.E. 2560 (2017) 
310-111 กำรประยุกต์เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสำรสนเทศเพ่ือกำรผลติส่ือประสม 3(0-6-3) 

Computer and Information Technology Applications for Multimedia Production 
เทคโนโลยีส่ือประสม กระบวนการผลิตส่ือผสมดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การ

วางแผนและจดัเตรียมเพื่อผลิตส่ือประสม  การออกแบบส่ือประสม การผลิตส่ือประสม การประเมินและ
วิจารณ์งานส่ือประสม การผลิตส่ือประสมเพื่องานอาชีพ 

Multimedia technology; multimedia production processes using computer and Information 
Technology; planning and preparation for productions of multimedia; multimedia design; multimedia 
production; evaluations and discussions of multimedia works; multimedia production for professions  
310-112 ระบบฐำนข้อมูล 3((2)-2-5) 

Database Systems 



 โครงสร้างการท างานของระบบการจดัการฐานขอ้มูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจดัการ
ฐานขอ้มูลในปัจจุบนั ค  าสั่ง SQL ท่ีซับซ้อน การจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้การรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูล 
การประยกุตก์ารจดัการฐานขอ้มูลขั้นสูงเพื่องานอาชีพ 
 Structures of database management systems; installation and monitoring of current database 
management systems; complex SQL statements; user profile management; securities of databases; PL/SQL 
language; control of database usages using triggers; application of advanced database management for 
professions; 
310-113 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศสมัยใหม่ 3((2)-2-5) 
 Modern Information Systems Analysis and Design  
 แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมยัใหม่ เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
สารสนเทศ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในปัจจุบนัและอนาคต  การเสนอ
โครงการ  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการโครงการ การวิเคราะห์ออกแบบระบบ
สารสนเทศเชิงวตัถุ วิธีการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีความซบัซอ้น  การวิเคราะห์ระบบงาน  การบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ บทบาทของนกัวิเคราะห์ระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจสมยัใหม่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 Concepts of modern Information Systems analysis and design; data and information gathering 
techniques; Information Systems analytical and designing tools; project proposal; project feasibility 
studies; project management Object Oriented Information Systems analysis and design; complex 
Information Systems development methodologies; work system analysis; Information Systems 
maintenances; roles of system analysts; Modern business case studies of Information Systems analysis and 
design; Information Systems analysis and design for professions 
310-114 ขั้นตอนวธีิและพืน้ฐำนกำรโปรแกรม 3((2)-2-5) 
 Algorithms and Basic Programming  
 หลกัการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี คุณลกัษณะของขั้นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูลท่ีนิยมใช ้
ขั้นตอนวิธีการคน้หาขั้นสูง การแกปั้ญหาซับซ้อนดว้ยขั้นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล วิเคราะห์วิธีการ
แกปั้ญหาซบัซอ้น การประยกุตข์ั้นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูลขั้นสูงเพื่องานอาชีพ 
 Concepts of programming and algorithms; characteristics of frequently used algorithms and data 
structures; advanced searching algorithms; complex problem solving with algorithms and data structures; 
analysis of complex problem solving; applications of advanced algorithms and data structures for 
professions 
310-131 พืน้ฐำนคอมพวิเตอร์กรำฟิก 3(0-6-3) 
 Fundamentals of Computer Graphics  



 แนวคิดพื้นฐานและเทคนิคทัว่ไปของคอมพิวเตอร์กราฟิก การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
ภาพดิจิทลัและแต่งภาพแบบ 2 มิติ การฝึกปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐานเพื่องานอาชีพ 
 Fundamentals concepts and general techniques of computer graphics; uses of  computer 
programs to create and edit 2D images; practices of basic computer graphics for professions 
310-132 สัมมนำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2(0-4-2) 
 Seminar in Information Technology  
 สัมมนาหัวขอ้ท่ีทนัสมยัและน่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอและรายงานผล
การคน้ควา้หวัขอ้ท่ีเลือก ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูน้ าเสนอและผูฟั้ง 
 Seminar of modern and interesting topics in Information Technology field; present and report 
searching results of selected topics; promote idea exchanging between presenters and listeners 
310-133 กำรโปรแกรมเชิงวตัถุและกำรประยุกต์ 3((2)-2-5) 
 Object-Oriented Programming and Applications  
 โปรแกรมเชิงวตัถุ  หลกัการห่อหุม้ขอ้มูล การออกแบบเชิงวตัถุดว้ย UML  การโปรแกรมของภาษา
จาวา คลาส อ็อบเจกต์และเมท็อด การสืบทอดคุณสมบติัและพอลิมอร์ฟิซึม ไฟล์และสตรีม  การจดัการ
ขอ้ผดิพลาด และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Concepts of objected orientation; principles of object-oriented; data encapsulation; object-
oriented designed using UML; JAVA programming; class, object and methods; inheritance and 
polymorphism; files and streams; exception handling and applications 
310-134 ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูงและกำรปรับจูนประสิทธิภำพของฐำนข้อมูล 3((2)-2-5) 
 Advanced Database Systems and Tunning  
 การติดตั้ งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานขอ้มูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ท่ีซับซ้อน การ
บริหารจดัการผูใ้ช ้การรักษาความปลอดภยั ภาษา PL/SQL การใชง้านตวัช้ีต าแหน่งในการสร้างโปรแกรมให้
เป็น Stored Procedure การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลด้วย Trigger และการประยุกต์ การปรับจูน
ฐานขอ้มูลและค าสัง่ SQL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฐานขอ้มูล 
 Installation and monitoring of current database management systems; complex SQL statements; 
user profile management; security; PL/SQL language; usage of cursor to build stored procedure; control of 
database usage using triggers and implementation; database tuning and SQL statements optimization 
310-135 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
 Software Engineering  
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์และ
กระบวนการท่ีพึงประสงค ์กระบวนการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ตามแนวทางต่าง ๆ เคร่ืองมือและส่ิงแวดลอ้ม
ส าหรับวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ วิศวกรรมความตอ้งการ การออกแบบซอฟตแ์วร์ ภาษาอธิบายแบบจ าลองของ



ระบบ เทคนิคการโปรแกรมท่ีน่าเช่ือถือ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการบ ารุงรักษา การจดัการโครงการ
ซอฟตแ์วร์ การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
 Introduction to software engineering principles; desirable software characteristics and process; 
various methodologies in soft engineering processes; tools and environments for software engineering; 
requirements engineering; software design; Unified Modeling Language (UML); programming for 
reliability; software testing and maintenance; project management; software assurance and quality 
management 
310-221 โครงงำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 1 3(0-9-0) 
 Project in Information Technology I  
 การก าหนดหัวขอ้โครงงาน  การจดัท ารายงานเสนอหัวขอ้โครงงาน  การทบทวนวรรณกรรม 
สืบคน้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การศึกษาเคร่ืองมือส าหรับโครงงาน  การวิเคราะห์และออกแบบระบบของ
โครงงาน  
 State project topics; presenations of project proposals; literature review; search for related 
research works; study of tools for the projects; system analysis and design of the project 
310-222 โครงงำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 2 4(0-12-0) 
 Project in Information Technology II  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : 310-221 
 Prerequisite: 310-221  
 การพฒันาตน้แบบช้ินงานตามท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบในรายวิชา 310-221 โครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  การทดสอบระบบ การประเมินระบบและโครงงาน  การจดัท ารายงานส าหรับ
โครงงานและการน าเสนอ 
 System prototype development as analyzed and designed in the subject of 310 -221  Project in 
Information Technology I; system testing; system and project evaluations; project report writing and 
presentation 
310-231 กำรทดสอบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
 Software Testing  
 หลกัคิดพื้นฐานในการทดสอบซอฟตแ์วร์ การทดสอบเชิงฟังกช์นั การทดสอบเชิงโครงสร้าง การ
ทดสอบระดบัหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบแบบระบบ การทดสอบเพื่อตรวจรับระบบ เทคนิควิธี
ต่าง ๆ ส าหรับการทดสอบซอฟตแ์วร์ กระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ การวางแผนการทดสอบซอฟตแ์วร์
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตามระบบมาตรฐาน เช่น ซีเอ็มเอ็มไอ; 
ไอเอสโอ 9000 



 Basic principles of software testing; functional testing; structural testing; unit testing; integration 
testing; system testing; acceptance testing; software testing design techniques; software testing process; 
effective plans for software testing; software quality assurance standards such CMMI; ISO 9000 
310-241 ชุดวชิำกำรพฒันำเวบ็สมัยใหม่ 6((3)-6-9) 
 Module: Modern Web Application Development  
 การออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับอุปกรณ์แสดงผลหลายขนาดดว้ย HTML CSS JavaScript 
และเฟรมเวิร์คต่าง ๆ  การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ตามประสบการณ์การใช้งานของผูใ้ช้  การสร้างเว็บ
เซอร์วิสเพื่อให้บริการขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  ความปลอดภยัในการให้บริการขอ้มูลผา่นเวบ็เซอร์วิส 
การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งเวบ็แอปพลิเคชนัและเวบ็เซอร์วิสดว้ย AJAX 
 ผลการเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. นกัศึกษาสามารถออกแบบเวบ็เพจเพื่อใชเ้ป็นส่วนติดต่อผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้งตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
2. นักศึกษาสามารถสร้างส่วนติดต่อผูใ้ช้งานท่ีสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์แสดงผลท่ีมีขนาด

หลากหลาย 
3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อให้บริการข้อมูลผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมีความปลอดภยั 
4. นกัศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเวบ็เซอร์วิสมาใชง้านบนเวบ็แอพปลิเคชนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 
 Web application development for various sizes of displaying equipment using HTML, CSS, 
JavaScript, and frameworks; user interface designing based on user experience 
; development of web services for serving data via the Internet; security on serving data via web services; 
transferring data between a web application and a web service using AJAX technique 
 Learning outcomes: Students are able to 

1. Develop Web application development depend on user requirements 
2. Design user interface designing based on user experience for various sizes of displaying 

equipment 
3. Analyse, design, and develop web services for serving data via the Internet with the security on 

serving data via web services 
4. Transfer the secured data between a web application and a web service  

310-242 ชุดวชิำกำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนทีส่มัยใหม่ 6((3)-6-9) 
 Module: Modern Mobile Application Development  
 แนะน าเฟรมเวิร์คและสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีและการ
โปรแกรมในการพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชต้ามประสบการณ์การใชง้านของ



ผูใ้ช ้แนะน าเฟรมเวิร์คในการพฒันาเกมทูดีแบบขา้มแพล็ตฟอร์ม การทดสอบ และเผยแพร่แอปพลิเคชนัสู่
สาธารณะ 
 ผลการเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. นกัศึกษาสามารถออกแบบระบบไดถู้กตอ้งและเหมาะสมตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
2. นกัศึกษาสามารถสามารถพฒันาระบบตามท่ีไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อให้บริการข้อมูลผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมีความปลอดภยั 
4. นักศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเว็บเซอร์วิสมาใช้งานบนแอพปลิเคชันได้อย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสม 
 Introduction to mobile application development frameworks and architectures; mobile 
application development technology and programming; user interface designing based on user experience; 
introduction to cross-platform 2 D game application development frameworks; mobile application 
deployment and publishing 
 Learning outcomes: Students are able to 

1. Design mobile application development depend on user requirements 
2. Develop mobile application which have already designed 
3. Analyse, design, and develop web services for serving data via the Internet with the security on 

serving data via web services 
4. Transfer the secured data between a mobile application and a web service    

310-251 หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 3((2)-2-5) 
 Special Topics in Information Technology I  
 หัวขอ้พิเศษใหม่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามเน้ือหารายวิชาและ
สาขาก าหนดข้ึน 
 Special topics in Information Technology; subject descriptions related to course contents and 
definitions 
310-252 หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 3((2)-2-5) 
 Special Topics in Information Technology II  
 หัวขอ้พิเศษในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามเน้ือหารายวิชาและสาขา
ก าหนดข้ึน 
 Special topics in Information Technology; subject descriptions related to course contents and 
definitions  
310-253 หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 3((2)-2-5) 
 Special Topics in Information Technology III  



 หัวขอ้พิเศษในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามเน้ือหารายวิชาและสาขา
ก าหนดข้ึน 
 Special topics in Information Technology; subject descriptions related to course contents and 
definitions 
310-261 กำรฝึกงำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3(0-9-0) 
 Job Training in Information Technology  
 ให้นักศึกษาได้น าความรู้ท่ีได้เรียนมาไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริงอีกทั้ งได้เรียนรู้การ
แกปั้ญหาในงานจริงและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในการปฏิบติังานจริงเป็นเวลาประมาณ  2  เดือน  ช่วงภาค
ฤดูร้อน 
 Students will be able to apply their studied knowledge to the real working environments; they 
also have opportunities to solve any problems that may occur in real working environments; moreover, 
they should be able to work with other co-workers efficiently; the duration for the job training is 
approximately 2 months during summer session   
310-262 สหกจิศึกษำ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education  
 รำยวชิำบังคบัก่อน : โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรหลกัสูตรฯ 
 Prerequisite: With the aprroval of programme committee 
 ปฏิบติังานและศึกษาระบบการท างานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปฏิบติังานในต าแหน่งเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์ 
หรือ 1 ภาคการศึกษา พฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกบัประสบการณ์การการ
ท างานจริง ประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ 
 Practice and study in the cooperative industrial organizations related to information technology; 
working in a position comparable to a worker of the organization for at least 16  weeks or one semester; 
improving occupational skills by way of integrating knowledge from classes and work experiences; 
assessing work performance by the cooperative education supervisors and the organization 
 



 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะวทิยาศาสตร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อเน่ือง) 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา วงศหิ์รัญเดชา, ปร.ด. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2562
2. ดร.กษิด์ิกฤษณ์ ด าเกล้ียง, ปร.ด. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2562
3. ดร.สุธิรา พลนัสงัเกต, Ph.D. (Computer Science) U. of Essex, United Kingdom, 2560
4. อ.สมศกัด์ิ คงแสง, วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2536
5. อ.สุขกมล สุขพิศิษฐ,์ วท.ม. (วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2558
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