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คำนำ 
 

 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานในหน่วยงานทั้งภ าครัฐและ

ภาคเอกชน โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ ซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นมีทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่
หน่วยงานซื้อหรือจัดหามาใช้และโปรแกรมที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเองโดยบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้น 
ๆ การที่บุคคลจะสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นั้น บุคคล
นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความชำนาญในโครงสร้างการทำงานของ
อุปกรณ์เข้าใจในกระบวนการสร้างโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลที่จะสามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
นั้น จะต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝนในสายวิชาคอมพิวเตอร์โดยตรง 

การนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552” 
และประกาศให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปรับปรุงหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวภายในปี
การศึกษา 2555 โดยมาตรฐานดังกล่าวนี้ กำหนดให้มีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 สาขา โดยสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศนับเป ็นหนึ ่งในสาขาวิชาข้างต ้น  และเป็นสาขาว ิชาหนึ ่งท ี ่คณะว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มีความพร้อมทั้งบุคลากรและทรัพยากรจึงได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ปีการศึษา 2547 
และได้มีการปรับปรุงมาแล้ว 3 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้ทัน
ดำเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความรู้ความสามารถสู่ตลาดแรงงานและประกอบกิจการทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู ้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ให้
สำเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้และขอดุอาอต่อเอกอัลลอฮฺ ได้โปรดทรงประทานความบารอกะฮฺในหลักสูตรฉบับนี้
และทรงตอบแทนความดีงามแด่ทุกท่านด้วยเทอญ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

คณะ/สาขา                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย   
                ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
         ชื่อย่อ  : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ภาษาอังกฤษ   
                ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology)  
                ชื่อย่อ  : B.Sc. (Information Technology) 

3. วิชาเอก  
- 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
   124 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
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     5.2 ภาษาที่ใช้  
   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

     5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าใจภาษาอังกฤษ 

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยตรงและสามารถโอน
หน่วยกิจจากต่างสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่า 
ด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 

พ.ศ. 2564 สภามหาลัยได้เห็นชอบหลักสูตรในคราวการประชุมที่ 77(2/2020) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563อวัน
ที ่16 เมษายน 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.2 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
8.4 นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
8.5 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
8.6 ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 
8.7 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
8.8 ผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
8.9 ผู้ออกแบบสือสิ่งพิมพ์หลากหลาย 
8.10 ผู้ออกแบบและพัฒนาเกมส์ 
8.11 ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.12 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.13 ผู้ประกอบการกิจการทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสนับสนุนกิจการอื่นๆ เป็นต้น 

9. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละชั้นปีการศึกษา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศ์ของมหาวิทยาลัย  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



  (3) 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง หมายเหตุ 
1 1. สามารถใช้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทค

โนโลยสารสนเทศเป็นอย่างด ี
2. สามารถใช้ความรู ้คณิตศาสตร์และสถิติ เพื ่อใช ้งานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สามารถใช้ความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและมลายูเป็นอย่างดี 
4. สามารถใช้ความรู้ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เข้าใจถึงความรู ้พื ้นฐานรอบด้านของ
ศ า ส ต ร ์ เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 
(Initiating Phase) 

2 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่วมกันกับผู้อื ่นและเรียนรู ้การ
ทํางานเป็นทีมได้อย่างดี 

2. สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บแอฟลีเคชั้นเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
คำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้งานและออกแบบอย่างดี  

3. สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ความปลอดภัย
และม่ังคงของข้อมูล 

4. สามารถบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ออกแบบ
สื่อสร้างสรรค์ได้ 

ได้ว ิเคราะห์และรู ้กระบวนการสร้าง
ผลงานและสามารถสร ้างช ิ ้นงานที่
จำลองขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซค์ 
แอพพลิเคชั่น เว็บแอพพลิเคชั่น เกมส์
ต่าง ๆ และการสร้างระบบเครือข่ายที่มี
ฐานข้อมูลประกอบ (Working Phase 
/Simulation Phase) 

3 1. ลงพื้นที่สังเกตการณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ และเรียนรู้ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และตระหนักถึงกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้าน 

3. เทคโนโลยีสามารถใช้ความรู ้ทักษะในการใช้ภาษาอังกฦษเชิง
วิชาการเพื่อเขียนเค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เผยแพร่ความรู้ผ่านการจัดสัมนนา 

4. สามารถเพิ ่มความเชี ่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้านที ่นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้  

ได้เผยแพร่ความรู้ที่เรียนสู่พื้นที่ต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางวิชาการ หรือ
การเผยแพร่ลักษณะการจัดสัมมนาและ
ลงพ ื ้ นท ี ่ ร ั บ ข ้ อม ู ล จ ากภายนอก 
(Exploring  Phase) 

4 1. ลงมือปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์
เพ่ิมโอกาสให้กับตนเอง 

2. ใช้ทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพโดย
ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

ได้ผลงานที ่สามารถนำไปใช้งานจริง 
หรือสามารถเป็นอาชีพในอนาคตได้  
(Terminating Phase) 
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10. ชื่อ-นามสกุล เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศษฐกิจ ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรอ้าอิงตามกรอบ
นโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) 
ฉบับได้รับความคิดเห็นจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ได้ระบุวิสัยทัศน์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศไทยในระยะ 10 ปี และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้าน ICT ของโลก และให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ICT ต่อไป โดยมี
สาระสำคัญที่เน้น การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในปริมาณที่เพี่ยงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ 
ประชาชนมีความ รอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันเกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้  การทำงาน  และการดำรงชีวิตประจำวัน และบุคลากร ICT  มีความรู้ ความสามารถและทักษะในระดับสากล 

ที ่
ชื่อ – สกุล 

เลขประจำตัวบัตประชาชน 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

1 
เฟาซาน มาปะ 
1-9406-00006-11-5 

อาจารย ์

M.Com. 
 
 

วท.บ. 

Computer Science 
 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Institute Technology 
Sepuloh November, 
Indonesia 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2014 
 
 

2551 

2 
นุรุลฮุสนา อบัดุลลาฏีฟ 
1-9407-00032-83-5 

อาจารย ์
M.Sc. 

 
วท .บ.  

Information 
Technology 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Universiti Utara Malaysia 
 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2011 
 

2551 

3 
สุอัยดา บือแน 
3-9410-00578-28-0 

อาจารย ์
M.Sc. 

 
วท .บ.  

Information 
Technology 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Universiti Utara Malaysia 
 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2011 
 

2551 

4 
มะฟัยซู เจ๊ะแว 
1-9605-00104-42-5 

อาจารย ์

M.I.T 
 

วท .บ.  

Information 
Technology 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

International Islamic 
University Malaysia 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2015 
 

2553 

5 
สาฮีดนั อับดลุมานะ 
1-9599-00060-09-1 

อาจารย ์

M.I.T 
 

วท .บ.  

Information 
Technology 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

International Islamic 
University Malaysia 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2011 
 

2551 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงมีความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประเทศและมุ่งเน้นการพัฒนา ดังนั้น
จึงจําเป็นต้องมีการ ปรับปรุงองค์ความรู้ให้ทันต่อพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้น  ใหม่
ตลอดเวลา โดยต้อง พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการวิจัยและพัฒนาที่สามารถสร้างนวัตกรรม เพ่ือ 
ประโยชน์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในสังคมไทย ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การส่งสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุก

ขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามลำดับขั้นตอนสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการ
ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นทั ้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวั ตน์เปิดโอกาสให้นักเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ทำงานกับบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น หลักสูตรจึงเน้นทักษะการสื่อสาร
ด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
อย่างรวดเร็วและทำงานได้กับคนทุกชาติ ทุกที่ ทั่วโลก 
 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

        13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้หลักสูตรต้องเร่งการพัฒนา
เพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในหลักสูตรเดิมจึงยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ
ของแผนพัฒนาของประเทศได้ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญและมีการพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวให้เข้ากับงานในหลากหลายด้านทั้งวิชาการและ
วิชาชีพ ให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรมและเก่งตามหลักการอิสลามสู่มาตรฐานสากล 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมและการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ด้าน
การค้าเสรีแห่งประชามคมอาเซียน โดยสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบูรณา การ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการวิจัยและมุ่งธำรงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่งที่มีคุณธรรมจริยธรรม ที่
ถูกต้องตามหลัการศาสนา  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
ทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมอิสลาม โดยใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศที่
ทันสมัยและคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำรง ชีวิตเพ่ือ
นำพาสู่สังคมสันติสุข 
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 

 14.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น มีจำนวน 32 รายวิชา 
ได้แก่ 
 (1) กลุ่มวิชาอัลกุรอ่านและศาสนศึกษา 
 

  วิชาบังคับเรียนไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 
           (สำหรับนักศึกษามุสลิม) 

GE2100-121 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 1) 

1(2-0-1) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-122 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 2) 

1(2-0-1) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-123 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 3) 

1(1-1-1) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-124 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 4) 

1(1-1-1) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-125 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 5) 

1(1-1-1) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-126 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 6) 

1(1-1-1) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-127 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 7) 

1(1-1-1) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-128 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 8) 
 
(สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก) 

1(1-1-1) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

 

GE2100-129 ศาสนศึกษา 
(Religions Studies) 

2(2-0-4) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-130 บทบาทศาสนาในสงัคม 
(Roles of Religions in Society ) 

2(2-0-4) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-131 ศาสนาและวฒันธรรม 
(Religion and Culture) 

2(2-0-4) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 

GE2100-132 ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
(Religions in ASEAN) 

2(2-0-4) คณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ 
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(2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  วิชาบังคับเรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนนิชีวิต 

(Islam and the Way of Life) 
3(3-0-6) คณะอิสลามศึกษาและ

นิติศาสตร์ 
GE2100-222 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม 

(Communication and Propagation in Islam) 
3(3-0-6) คณะอิสลามศึกษาและ

นิติศาสตร์ 
GE2100-223 สันติศึกษา 

(Peace Studies) 
3(3-0-6) คณะอิสลามศึกษาและ

นิติศาสตร์ 
GE2100-230 การจัดการสมัยใหม่ 

(Modern Management) 
3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
 

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    
วิชาบังคับเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

 

GE2300-322 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอิสลาม 
(Science and Technology in Islam) 

3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  
(4) กลุ่มวิชาภาษา 

วิชาบังคับเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
 

GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาตา่งชาต ิ
(Thai for Foreign Learners) 

3(2-2-5) คณะศิลปศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวนั 
(Thai in Daily Life) 

3(2-2-5) คณะศิลปศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

GE2200-430 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
(Malay for Communication) 

3(2-2-5) คณะศิลปศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

GE2200-433 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 
(English for Academic Purpose) 

3(2-2-5) คณะศิลปศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

14.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน จำนวน 1 รายวิชา คือ 
 

GE2300-321 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Computer and Information Technology) 

3(2-2-5) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

14.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 

14.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีประธานหลักสูตรเป็นผู้ดูแล กำกับและ
ติดตาม การบริหารหลักสูตร ตลอดจนการประสานงานกับหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในการ
พิจารณาข้อกำหนด รายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดำเนินการ 

14.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน 
หลักสูตร โดยมีบุคคลภายนอกหรือตัวแทนจากผู้ประกอบการเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อทำหน้าที่ในการ
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ควบคุม กำกับ และ ติดตาม ตลอดจนการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อให้การ
จัดการเรียน การสอนในหลักสูตรให้มีคุณภาพและตรงตามที่ได้วางแผนไว้ใน มคอ .2 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1. ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในภาครัฐและเอกชน สามารถประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์ ด้านการสื่อสารข้อมูล ด้านมัลติมีเดีย และ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เป็นผู้ใฝ่ศึกษาและแก้ปัญหาได้ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องตามหลักการอิสลาม  ดังโองการอัลกรุอาน 

َحاِريَب َوتََماِثيَل َوِجفَاٍن َكاْلَجَواِب َوقُدُ  اِسَياتٍ يَْعَملُوَن لَهُ َما َيَشاُء ِمن مَّ وٍر رَّ  

ความว่า “พวกเขา (ญิน) ทำงานให้เขา (สุลัยมาน) ตามที่เขาต้องการ (เช่นสร้าง) ปราสาทหลายแห่งที่สูงตระหง่าน 
และบรรดาหุ่นจำลอง และบรรดาโคมใส่อาหารมีขนาดเท่าบ่อน้ำและบรรดาหม้อสำหรับหุงอาหารตั้งอยู่กับที่”  

(สูเราะฮฺ สะบะอ์ อายะท่ี 13)  

     1.2. ความสำคัญ 

  เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตให้รอบรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบัณฑิตให้เป็นบุคคลในศตวรรษที่ 21 
ได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการอิสลาม โดยมุ่งเน้นทักษะทางด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การสร้างงานมัลติมีเดีย อีกท้ังเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ
และการการทำงานเป็นทีม เพ่ือสามารถนำความรู้ที่ได้ ต่อยอดในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและใฝ่สันติ 
1.3.2 มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้องทั้งภาค

ทฤษฏี และภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
การศึกษาต่อในระดับสูง และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

1.3.3 สามารถปฏิบัติตามหลักวิชาการและศาสตร์ความรู้ที่มีบนพื้นฐานและหลักการอิสลามที่ถูกต้อง 
1.3.4 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการติดต่อสื่อสารและพัฒนาตนเอง 
1.3.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ

เรียนรู้การทำงานเป็นทีมได ้
1.3.6 มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประมวลองค์ความรู้ภายใต้การทำโครงานและสหกิจ

ศึกษา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ม ี
มาตรฐานไม่ตำ่กว่าที่ สกอ. กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืน้ฐานจาก 
หลักสูตรในระดับสากล อาทิเชน่ 
(ACM/IEEE) 
- ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง 

สม่ำเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการดำเนนิงานด้าน 

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบั ความ
ต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยน แปลง
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- สำรวจและติดตามการเปลี่ยน แปลง
ของของภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรม 
รวมทั้งการเปลี่ยน แปลงด้านความ
ต้องการของ ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการประเมินความ พงึ
พอใจในการใช้บัณฑิตของ สถาน
ประกอบการ 
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู ้

ความสามารถในการทำงานของ 
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดบัด ี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอน 
และบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์ 
จากการนำความรู้  ด้านการเทคโนโลยี 
สารสนเทศไปปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนนุบุคลากรด้านการเรียน การ
สอนให้ทำงานบริการวชิาการ แก่
องค์กรภายนอก 
- สนับสนนุอาจารย์จากสายปฏบิตัิการ 

ต้องใบรับรองวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยว 
ข้อง เพื่อรองรับรายวิชาปฏิบัติการ 

 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ 
อาจารย์ในหลักสูตร 
- หนังสือความร่วมมือระหว่าง  

องค์กรหรือสถาบัน 
- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  

1.3 การเทียบเคียงหน่อยกิจในระบบวิภาค  

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคมีความหมาย ดังนี้ 
(1) รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับปริมาณการสอนบรรยาย 15  ชั่วโมง 
(2) รายวิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับปริมาณกานสอนปฏิบัติ 30 – 45 ชั่วโมง 
(3) รายวิชาภาคสนาม 1 หน่วยกิต เทา่กับปริมาณการสอนฝึกภาคสนาม 45 – 90 ชั่วโมง 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน วันเวลาทำการปกต ิ
- ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือศิลป์-คำนวณ  จากสถาบันการศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาการหรือเทียบเท่า 

(2) มีผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนนสอบ FTU-TEP จากสถาบันภาษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือสถาบันอื่น ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยมีผลคะแนนอย่างน้อย
ร้อยละ 60 หรือผ่านการทดสอบการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ตาม
สาขาวิชากำหนด อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ 

(3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(4) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ) 

 
 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
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           การสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาภาคปกติข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ มีพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกำหนด จำเป็นจะต้องมีการจัดโครงการปรับพ้ืนฐาน 
นักศึกษาในรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่  1 ของปีแรก เป็น 
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดยไม่นับหน่วยกิต 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 จัดโครงการปรับพื้นฐานรายวิชาที่จำเป็น เช่น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาแรกเข้า 
และประเมินผลโดยการสอบวัดความรู้หลังจากเสร็จสิ้นการปรับพื้นฐาน 
 2.4.2 เพิ่มจำนวนโครงการที่รองรับการจัดการการบริการทางวิชาการให้แก่นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชาย 
แดนภาคใต้เพ่ิมมากข้ึน  
 2.4.3  ในกรณีภาษาจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนที่สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จนกว่า จะผ่าน
เกณฑ์ท่ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดอย่างน้อย 70% 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

6425  5256  6256  2567 2568 
ชั้นปทีี่ 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปทีี่ 2 - 70 70 70 70 
ชั้นปทีี่ 3 - - 70 70 70 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 70 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ ค่าบำรุงและค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ 20,700 บาท 
 

รายละเอียด 6425  6525  6256  2567 2568 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,449,000 2,898,000 4,347,000 5,796,000 7,245,000 

ร่ายได้จากการวิจัย (ร้อยละ 2)        5,000      5,000       10,000     15,000 15,000 

รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น      10,000      10,000       10,000      10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น   1,464,000  2,913,000   4,367,000 5,821,000 7,270,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย* 
ค่าใช้จ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 

การจัดการเรียนการสอน 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 

เงินเดือนบุคลากร  
( ป.โท จำนวน 5 คน* 17,300บาท ) 1,038,000 1,038,000 1,038,000 1,038,000 

 
1,038,000 

ปรับปรุงห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวม 1,738,000 1,838,000 1,938,000 2,038,000 2,138,000 

รวมทั้งสิ้น  9,690,000 
*หมายเหตุ  ตัวเลขงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภายนอก 

2.7 ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญา
ตรี พ .ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2562) 

 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ  

   2.8.1  การเทียบโอนผลการเรียนหมายความว่าการขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้
เคย ศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้นับเป็น
ส่วน หนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

   2.8.2  การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและ  
ประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิต 
เทียบเท่า รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตาม
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1. หลักสูตร 

หลักสูตรกำหนดระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรคือ 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาสูงสุดได้ไม่เกิน 
8 ปีการศึกษา โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
การศึกษา ในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

3.1.1. จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต  
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
    ก. กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา  8 หน่วยกิต 
    ข. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
    ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
   ง .กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
                 3.1.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า             86   หน่วยกิต  
     ก. กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
     ข. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 59 หน่วยกิต 
         กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต 
         กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 26 หน่วยกิต 
         กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
         กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 
   ค. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หน่วยกิต 
   ง. กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
  3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา 

   รหัสวิชา  รหัสวิชาประกอบด้วย  2 หลักแรกเป็นตัวอักษรและตามด้วยตัวเลข  7 หลักมีความหมายดังนี้ 
   

(1) ตัวอักษรประจำวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยดังนี้ 
   - ITXXXX–XXX 

GE หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
            IT     หมายถึง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

 
(2) ตัวเลขของเลขรหัสประจำวิชา 

- IT2301 – XXX 
- ตำแหน่งที่ 1  IT2301 – XXX   หมายถึง การศึกษาระดับปริญญาตรี  

     

- ตำแหน่งที่ 2  IT2301 – XXX  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

- ตำแหน่งที่ 3-4    IT2301 – XXX      หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- ตำแหน่งที ่5  IT2301 – XXX   หมายถึง กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
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    หมายเลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
    หมายเลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    หมายเลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    หมายเลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

- ตำแหน่งที่ 6-7 IT2301 – XXX  หมายถึง ลำดับวิชา 
 

3.1.3.1 หมวดวิชาทั่วไป (General Education)     32 หน่วยกิต/Credits 
- กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา (Al-Qur’an and Religious Studies) 

วิชาบังคับเรียน      จำนวนไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกิต/Credits 
(สำหรับนักศึกษามุสลิม/ Muslim Student) 

 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา  
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

GE2100-121 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 1) 

1(2-0-1) 

GE2100-122 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 2) 

1(2-0-1) 

GE2100-123 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 3) 

1(1-1-1) 

GE2100-124 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 4) 

1(1-1-1) 

GE2100-125 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 5) 

1(1-1-1) 

GE2100-126 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 6) 

1(1-1-1) 

GE2100-127 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 7) 

1(1-1-1) 

GE2100-128 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 8) 

1(1-1-1) 

 
 

(สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก/Non Muslim Student) 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา  
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

GE2100-129 ศาสนศึกษา 
(Religions Studies) 

2(2-0-4) 

GE2100-130 บทบาทศาสนาในสงัคม 
(Roles of Religions in Society) 

2(2-0-4) 

GE2100-131 ศาสนาและวฒันธรรม 
(Religion and Culture) 

2(2-0-4) 

GE2100-132 ศานาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
(Relogions in ASEAN) 

2(2-0-4) 
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- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social Science and Humanity) 
วิชาบังคับเรียน             จำนวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา  
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนนิชีวิต 
(Islam and the Way of Life) 

3(3-0-6) 

GE2100-222 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม 
(Communication and Propagation in Islam) 

3(3-0-6) 

GE2100-223 สันติศึกษา 
(Peace Studies) 

3(3-0-6) 

GE2100-230 การจัดการสมัยใหม่ 
(Modern Management) 

3(3-0-6) 

 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics) 

วิชาบังคับเรียน       จำนวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา  
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

GE2300-322 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอิสลาม   
(Science and Technology in Islam) 

3(3-0-6) 

 
- กลุ่มวิชาภาษา (Languages) 

วิชาบังคับเรียน       จำนวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา  
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

GE2200-421* ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาตา่งชาต ิ
(Thai for Foreign Learners) 

3(2-2-5) 

GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวนั 
(Thai in Daily Life) 

3(2-2-5) 

GE2200-430 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
(Malay for Communication) 

3(2-2-5) 

GE2200-433 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 
(English for Academic Purpose) 

3(2-2-5) 

   
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนรายวิชา GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Thai 
for Foreign Learners) แทนรายวิชา GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวนั (Thai in Daily Life) 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ (Specific Course)    86 หน่วยกิต/Credits 
 

ก .กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Core Course in Mathematics and Technology) 
วิชาบังคับเรียน              จำนวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา  
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-111 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Mathematics for Information Technology) 

3(3-0-6) 

IT2301-112 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Statistics for Information Technology) 

3(2-2-5) 

IT2301-113 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Fundamentals) 

3(2-2-5) 

 
ข .กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Required Course in Information Technology)  

วิชาบังคับเรียน                                            จำนวนไม่น้อยกว่า 59  หน่วยกิต/Credits 
 กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ             จำนวนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา  
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-211 ทักษะการคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Thinking Skills) 

3(3-0-6) 

IT2301-212 การงานและวิชาชพีสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(IT for Professional Practice and Employment) 

3(3-0-6) 

IT2301-213 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 
(Information Assurance and Security) 

3(3-0-6) 

IT2301-214 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligent Fundamentals) 

3(3-0-6) 

IT2301-215 นวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Innovation and Entrepreneurship)  

3(3-0-6) 

                   
  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                         จำนวนไม่น้อยกว่า 26  หน่วยกิต/Credits 

 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
 Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-216 UXUI Design 
 (User Experience and User Interface Design) 

3(3-0-6) 

IT2301-217 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและมุมมอง
ทางชารีอะห์  
 (IT Laws and Ethics in Shariah Perspective) 

3(3-0-6) 

IT2301-218 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล  
(Database Design and Management) 

3(2-2-5) 

IT2301-219 เทคโนโลยีเวบ็  
 (Web Technology) 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
 Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-220 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 (Computer Network Fundamentals) 

3(2-2-5) 

IT2301-221 พื้นฐานระบบสื่อประสม 
 (Multimedia System Fundamentals) 

3(2-2-5) 

IT2301-222 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (Information Technology Seminar) 

1(0-3-0) 

IT2301-223 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
(Internship and Cooperative Education Preparation)  

1(2-0-2) 

IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
(Information Technology Professional Experience Training Proposal) 

3(3-0-6) 

IT2301-225 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม  
 (Industrial Training) 

3(0-35-1) 

 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                    จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา  
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-226 พื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 (Software Engineering Fundamentals) 

3(2-2-5) 

IT2301-227 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (Computer Programming Fundamentals) 

3(2-2-5) 

IT2301-228  การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมประยุกต์ 
 (Application Structure Design) 

3(2-2-5) 

IT2301-229  DevOps  
 (Development Operations) 

3(2-2-5) 

   
  กลุ่มกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                      จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต/Credits 

 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
 Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-230 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏบิัติการ 
 (Computer Architecture and Operating System) 

3(3-0-6) 

IT2301-231 การบริหารโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 (Information Technology Infrastructure Management)  

3(3-0-6) 
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      ค.กลุ่มวิชาเลือกสาขา (Selective Course in Information Technology) 
 

   วิชาบังคับเรียน       จำนวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต/Credits 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

 Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-331 การเขียนโปรแกรมภาษาร่วมสมัย  
 (Modern Language Programming) 

3(2-2-5) 

IT2301-332 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 (Mobile Application Development) 

3(2-2-5) 

IT2301-333 การพัฒนาโปรแกรมเว็บ 
 (Web Programming) 

3(2-2-5) 

IT2301-334 การพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษาไพตอน 
(Python Programming) 

3(2-2-5) 

IT2301-335 การพัฒนาโปรแกรมข้ามแฟลตฟ์อร์ม 
(Cross Platform Application Development) 

3(2-2-5) 

IT2301-336 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ  
(Practical Computer Networking) 

3(2-2-5) 

IT2301-337 MTCNA  
(Mikrotik Certified Network Associate) 

3(2-2-5) 

IT2301-338 พื้นฐานเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing Fundamentals) 

3(2-2-5) 

IT2301-339 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย  
(Network Analysis and Design) 

3(2-2-5) 

IT2301-340 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things) 

3(2-2-5) 

IT2301-341 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์  
(Computer Graphic and Design) 

3(2-2-5) 

IT2301-342 การสร้างสื่อดิจิทลั  
(Digital Media Production) 

3(2-2-5) 

IT2301-343 คอมพิวเตอร์เอมิเมชั่น  
(Computer Animation) 

3(2-2-5) 

IT2301-344 การสร้างและผลิตสื่อประสมเชงิโต้ตอบ  
(Interactive Multimedia Design and Production) 

3(2-2-5) 

IT2301-345 การออกแบบและพัฒนาเกมส์  
(Gaming Design and Development) 

3(2-2-5) 

IT2301-346 มัลติมีเดียกับการดะวะห์  
(Multimedia and Da'wah) 

3(2-2-5) 

IT2301-347 การจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Managements) 

3(3-0-6) 

IT2301-348 คลังข้อมูลและการขุดค้นข้อมูล  
(Data Warehousing and Data Mining) 

3(3-0-6) 

IT2301-349 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Project Management) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
 Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-350 ระบบสนับสนนุการตัดสนิใจและธุรกิจเชิงฉลาด  
(Decision Support and Business Intelligent Systems) 

3(3-0-6) 

IT2301-351 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  
(Supply Chain and Logistics Management) 

3(3-0-6) 

IT2301-352 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น  
(Introduction to Business Intelligence) 

3(2-2-5) 

IT2301-353 การตลาดรูปแบบดิจทิอล 
(Digital Marketing) 

3(3-0-6) 

IT2301-354 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
(Specific Course in Information Technology I  

3(3-0-6) 

IT2301-355 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
(Specific Course in Information Technology II 

3(3-0-6) 

IT2301-356 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
(Specific Course in Information Technology III  

3(3-0-6) 

 

 
         ง. กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต/Credits 

 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
 Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

IT2301-460 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (Information Technology Project) 

6(0-35-1) 

IT2301-461 

 
สหกิจศึกษาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 (Information Technology Cooperative Education) 

6(0-35-1) 

IT2301-462 

 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
 (Experiential Learning) 

6(0-35-1) 

 
 

หมายเหตุ รายวิชา IT2301-460, IT2301-461 และ IT2301-462  ให้นับเป็นวิชาปฏบิัติและฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
ที่เอ้ือแก่นักศึกษาที่ต้องการทำโครงงานสารสนเทศ ทำสหกิจศึกษา หรือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยบังคับให้นักศึกษ
ลงทะเบียนเรียนเรียนวชิาใดวชิาหนึ่งเท่านั้น 
 
 

3.1.3.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)    จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต/Credits 
 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฎอนี รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ใน
ประเทศและต่างประเทศที่ได้ลงนาม MOU หรือ MOA หรือที่มหาวิทยาลัยฟาฎอนีได้อนุมั
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3.1.4 แผนการศึกษา (Study Plan) 
 

ปีการศึกษาที่ 1 (First Year)  
ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) 

หมายเหต/ุNotification 
* สำหรับนกัศึกษาต่างชาติให้ลงทะเบียนเรียนวิชา GE2200-421 นี้ แทน รายวชิา GE2200-422 

    (Foreign student register this course GE2200-421 only to replace for GE2200-422)  
 

 

สำหรับนักศึกษามุสลมิ (Muslim Students)  สำหรับนักศึกษาตา่งศาสนิก (Non-Muslim Students) 

กลุ่มวิชา 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศา
สนศึกษา 

GE2100-121 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต 1 
(Al-Qur’an for Quality of Life 
Development 1) 

1(2-0-1)  กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-129 
ศาสนศึกษา 
(Religions Studies) 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

GE2100-221 อิสลามและวถิีการดำเนินชีวิต  
(Islam and the Way of Life) 

3(3-0-6)  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

GE2100-221 อิสลามและวถิีการดำเนินชีวิต  
(Islam and the Way of Life) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาภาษา GE2200-421* ภาษาไทยสำหรับนกัศึกษาตา่งชาติ 
(Thai for Foreigner) 

3(2-2-5)  กลุ่มวิชาภาษา GE2200-421* ภาษาไทยสำหรับนกัศึกษาตา่งชาติ 
(Thai for Foreigner) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษา GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 
(Thai in Daily Life) 

3(2-2-5)  กลุ่มวิชาภาษา GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 
(Thai in Daily Life) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษา GE2200-430 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร 
(Malay for Communication) 

3(2-2-5)  กลุ่มวิชาภาษา GE2200-430 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร 
(Malay for Communication) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาแกนทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

IT2301-111 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Mathematics for Information Technology) 

3(3-0-6)  กลุ่มวิชาแกนทาง
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

IT2301-111 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Mathematics for Information 
Technology) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาแกนทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

IT2301-113 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Fundamentals) 

3(2-2-5)  กลุ่มวิชาแกนทาง
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

IT2301-113 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Fundamentals) 

3(2-2-5) 

กลุ่มประเด็นองค์การและ
ระบบสารสนเทศ              

IT2301-211 ทักษะการคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Thinking Skills) 

3(3-0-6)  กลุ่มประเด็นองค์การและ
ระบบสารสนเทศ              

IT2301-211 ทักษะการคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Thinking Skills) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits)  รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ปีการศึกษาท่ี 1 (First Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษามสุลมิ (Muslim Students)  สำหรับนักศึกษาต่างศาสนกิ (Non-Muslim Students) 

กลุ่มวชิา 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

 
กลุ่มวชิา 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-122 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต 2 
(Al-Qur’an for Quality of Life 
Development 2) 

1(2-0-1)  กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-130   บทบาทศาสนาในสังคม 
(Roles of Religions in Society ) 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชามนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

GE2100-222 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม 
(Communication and Propagation in 
Islam) 

3(3-0-6)  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

GE2100-222 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม 
(Communication and Propagation in 
Islam) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาแกนทาง
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

IT2301-112 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Statistics for Information Technology) 

3(2-2-5)  กลุ่มวิชาแกนทาง
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

IT2301-112 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Statistics for Information Technology) 

3(2-2-5) 

กลุ่มประเด็น
องค์การและระบบ
สารสนเทศ 

IT2301-212 การงานและวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(IT for Professional Practice and 
Employment) 

3(3-0-6)  กลุ่มประเด็นองค์การ
และระบบสารสนเทศ 

IT2301-212 การงานและวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(IT for Professional Practice and 
Employment) 

3(3-0-6) 

กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทาง
ซอฟต์แวร์                     

IT2301-226 พื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
(Software Engineering Fundamentals) 

3(2-2-5)  กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์                     

IT2301-226 พื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
(Software Engineering Fundamentals) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทาง
ซอฟต์แวร์                     

IT2301-227 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(Computer Programming 
Fundamentals) 

3(2-2-5)  กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์                     

IT2301-227 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(Computer Programming 
Fundamentals) 

3(2-2-5) 

กลุ่มกลุม่โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ 

IT2301-230 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัการ 
(Computer Architecture and Operating 
System) 

3(3-0-6)  กลุ่มกลุม่โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ 

IT2301-230 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัการ 
(Computer Architecture and 
Operating System) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits)  รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ปีการศึกษาท่ี 2 (Second Year)  

ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 
สำหรับนักศึกษามสุลมิ (Muslim Students)  สำหรับนักศึกษาต่างศาสนกิ (Non-Muslim Students) 

กลุ่มวชิา 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วย
กิต 

Credits 

 
กลุ่มวชิา 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-123 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต 3 
(Al-Qur’an for Quality of Life 
Development 3) 

1(1-1-1)  กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม  
(Religion and Culture) 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร ์

GE 32 00–322 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอิสลาม   
(Science and Technology in Islam) 

3(3-0-6)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร ์

GE 32 00–322 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอิสลาม   
(Science and Technology in Islam) 

3(3-0-6) 

กลุ่มประเด็นองค์การ
และระบบสารสนเทศ              

IT2301-213 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
(Information Assurance and Security) 

3(3-0-6)  กลุ่มประเด็นองค์การ
และระบบสารสนเทศ              

IT2301-213 
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
(Information Assurance and Security) 

3(3-0-6) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-218 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล  
(Database Design and Management) 

3(2-2-5)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต ์

IT2301-218 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล  
(Database Design and Management) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์   

IT2301-228 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมประยุกต ์
 (Application Structure Design Pattern) 

3(2-2-5)  กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์   

IT2301-228 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมประยุกต ์
 (Application Structure Design Pattern) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร ์

IT2301-229 DevOps  
(Development Operations) 

3(2-2-5)  กลุ่มเทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร ์

IT2301-229 DevOps  
(Development Operations) 

3(2-2-5) 

กลุ่มกลุม่โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ 

IT2301-231 การบริหารโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
(Information Technology Infrastructure 
Management) 

3(3-0-6)  กลุ่มกลุม่โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ 

IT2301-231 การบริหารโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
(Information Technology Infrastructure 
Management) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits)  รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ปีการศึกษาท่ี 2 (Second Year)  

ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 
สำหรับนักศึกษามสุลมิ (Muslim Students)  สำหรับนักศึกษาต่างศาสนกิ (Non-Muslim Students) 

กลุ่มวิชา 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

 

กลุ่มวิชา 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-124 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต 4 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 4) 

1(1-1-1)  กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-132 ศาสนาในกลุม่ประเทศอาเซียน 
(Religion in ASEAN) 

2(2-0-4) 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

GE2100-230 การจัดการสมยัใหม ่
(Modern Management) 

3(3-0-6)  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

GE2100-230 การจัดการสมยัใหม ่
(Modern Management) 

3(3-0-6) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-216 UXUI Design 
(User Experience and User Interface 
Design) 

3(3-0-6)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-216 UXUI Design 
(User Experience and User 
Interface Design) 

3(3-0-6) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-219 เทคโนโลยีเว็บ  
 (Web Technology) 

3(2-2-5)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-219 เทคโนโลยีเว็บ  
 (Web Technology) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-220 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
(Computer Network Fundamentals) 

3(2-2-5)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-220 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
(Computer Network 
Fundamentals) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-221 พื้นฐานระบบสื่อประสม 
(Multimedia System Fundamentals) 

3(2-2-5)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-221 พื้นฐานระบบสื่อประสม 
(Multimedia System 
Fundamentals) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-222 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
(Internship and Cooperative Education 
Preparation) 

1(2-0-2)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-222 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
(Internship and Cooperative Education 
Preparation) 

1(2-0-2) 

รวม (Total) 17 หน่วยกิต (Credits)  รวม (Total) 18 หน่วยกิต (Credits) 
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ปีการศึกษาท่ี 3 (Third Year)  

ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 
สำหรับนักศึกษามสุลมิ (Muslim Students)  สำหรับนักศึกษาต่างศาสนกิ (Non-Muslim Students) 

กลุ่มวิชา 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

 
กลุ่มวิชา 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-125 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต 5 
(Al-Qur’an for Quality of Life 
Development 5) 

1(1-1-1)  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

GE2100-223 สันติศึกษา 
(Peace Study) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

GE2100-223 สันติศึกษา 
(Peace Study) 

3(3-0-6)  กลุ่มประเด็นองค์การและ
ระบบสารสนเทศ 

IT2301-214 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligent 
Fundamentals) 

3(3-0-6) 

กลุ่มประเด็นองค์การและ
ระบบสารสนเทศ 

IT2301-214 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligent 
Fundamentals) 

3(3-0-6)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-222 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Seminar) 

1(0-3-0) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-222 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Seminar) 

1(0-3-0)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-225 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม  
(Industrial Training) 

3(0-35-1) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-225 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม  
(Industrial Training) 

3(0-35-1)  กลุ่มวิชาเลือกสาขา IT2301-3XX วิชาเลือกสาขา 1 
(Selective Course II) 

3(X-X-X) 

กลุ่มวิชาเลือกสาขา IT2301-3XX วิชาเลือกสาขา 1 
(Selective Course II) 

3(X-X-X)  กลุ่มวิชาเลือกสาขา IT2301-3XX วิชาเลือกสาขา 2 
(Selective Course III) 

3(X-X-X) 

กลุ่มวิชาเลือกสาขา IT2301-3XX วิชาเลือกสาขา 2 
(Selective Course III) 

3(X-X-X)  

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) รวม (Total) 17 หน่วยกิต (Credits)  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ปีการศึกษาท่ี 3 (Third Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษามสุลมิ (Muslim Students)  สำหรับนักศึกษาต่างศาสนกิ (Non-Muslim Students) 

กลุ่มวชิา 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

 
กลุ่มวชิา 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศา
สนศึกษา 

GE2100-126 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต 6 
(Al-Qur’an for Quality of Life 
Development 6) 

1(1-1-1)  กลุ่มวิชาภาษา GE2200-433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
(English for Academic Purpose) 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษา GE2200-433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
(English for Academic Purpose) 

3(2-2-5)  กลุ่มประเด็นองค์การ
และระบบสารสนเทศ 

IT2301-215 นวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(IT Innovation and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

กลุ่มประเด็นองค์การและ
ระบบสารสนเทศ 

IT2301-215 นวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(IT Innovation and 
Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-217 กฎหมายและจริยธรรมสำหรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและมมุมองทางชารีอะห์  
 (IT Laws and Ethics in Shariah 
Perspective)  

3(3-0-6) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-217 กฎหมายและจริยธรรมสำหรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและมมุมองทางชารีอะห์  
 (IT Laws and Ethics in Shariah 
Perspective)  

3(3-0-6)  กลุ่มวิชาเลือกสาขา IT2301-3XX วิชาเลือกสาขา 3 
(Selective Course V) 

3(X-X-X) 

กลุ่มวิชาเลือกสาขา IT2301-3XX วิชาเลือกสาขา 3 
(Selective Course V) 

3(X-X-X)  กลุ่มวิชาเลือกเสร ี XX2XXX-XXX เลือกเสรี 1 
(Free Elective Course I) 

3(x-x-x) 

กลุ่มวิชาเลือกเสร ี XX2XXX-
XXX 

เลือกเสรี 1 
(Free Elective Course I) 

3(x-x-x)   
 

รวม (Total) 15 หน่วยกิต (Credits) รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits)  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 
ปีการศึกษาท่ี 4 (Fourth Year)  

ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 
สำหรับนักศึกษามสุลมิ (Muslim Students)  สำหรับนักศึกษาต่างศาสนกิ (Non-Muslim Students) 

กลุ่มวชิา 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

 
กลุ่มวชิา 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-127 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต 7 
(Al-Qur’an for Quality of Life 
Development 7) 

1(1-1-1)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
(Information Technology 
Professional Experience Training 
Proposal) 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาอัลกุรอาน
และศาสนศึกษา 

GE2100-128 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต 8 
(Al-Qur’an for Quality of Life 
Development 8) 

1(1-1-1)  กลุ่มวิชาเลือกสาขา IT2301-3XX วิชาเลือกสาขา 4 
(Selective Course IV) 

3(X-X-X) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
(Information Technology Professional 
Experience Training Proposal) 

3(3-0-6)  กลุ่มวิชาเลือกเสร ี XX2XXX-XXX เลือกเสรี 2 
(Free Elective Course II) 

3(x-x-x) 

กลุ่มวิชาเลือกสาขา IT2301-3XX วิชาเลือกสาขา 4 
(Selective Course IV) 

3(X-X-X)  รวม (Total) 9 หน่วยกิต (Credits) 

กลุ่มวิชาเลือกเสร ี XX2XXX-XXX เลือกเสรี 2 
(Free Elective Course II) 

3(x-x-x)  

รวม (Total) 11 หน่วยกิต (Credits)  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ปีการศึกษาท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษามสุลมิ (Muslim Students)  สำหรับนักศึกษาต่างศาสนกิ (Non-Muslim Students) 

กลุ่มวชิา 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

 
กลุ่มวชิา 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ                      
 

IT2301-46X เลือกในกลุ่มวิชาปฏบิัติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ                      
(Professional Experience Course) 

6(0-35-1)  กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ                      
 

IT2301-46X เลือกในกลุ่มวิชาปฏบิัติและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ                       
(Professional Experience Course) 

6(0-35-1) 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต (Credits)  รวม (Total) 6 หน่วยกิต (Credits) 
 
 
หมายเหตุ รายวิชา IT2301-460, IT2301-461 และ IT2301-462  ให้นับเป็นวิชาปฏิบตัิและฝกึประสบการณ์วชิาชีพ ที่เอ้ือแก่นักศึกษาที่ต้องการทำโครงงานสารสนเทศ ทำสหกิจศึกษา หรอื การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ โดยบังคบัให้นักศึกษลงทะเบยีนเรียนเรียนวชิาใดวิชาหนึ่งเทา่นัน้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา (Coruse Description) 
 คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร  

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)  
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริงดังนั้นหลักสูตรได้กำหนดสองรายวิชา 
หนึ่ง IT2301-224 การการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือได้ฝึกเรียนรู้
งานตามสถานประกอบการต่างๆ และรายวิชา IT2301-372  สหกิจศึกษาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่ม
วิชาเลือกสาขา  เพ่ือให้ทางนักศึกษาเลือกระหว่างการดำเนินโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยหรือท่ีสถาน
ประกอบการเพ่ิมความเข้มข้นของเนื้องาน โดยศึกษารายละเอียดของรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ช่วงเวลา และการจัดการเรียนการสอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
4.1 มาตรฐานการฝึกงาน 
 4.1.1 รายวิชาเกี่ยวกับการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 

(1) IT2301-223  การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา                                                               1(2-0-2) 
      (Internship and Cooperative Education Preparation)     

ที ่
ชื่อ – สกุล 

เลขประจำตัวบัตประชาชน 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

1 
เฟาซาน มาปะ 
1-9406-00006-11-5 

อาจารย ์

M.Com. 
 
 

วท.บ. 

Computer Science 
 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Institute Technology 
Sepuloh November, 
Indonesia 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2014 
 
 

2551 

2 
นุรุลฮุสนา อบัดุลลาฏีฟ 
1-9407-00032-83-5 

อาจารย ์
M.Sc. 

 
วท .บ.  

Information Technology 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Universiti Utara Malaysia 
 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2011 
 

2551 

3 
สุอัยดา บือแน 
3-9410-00578-28-0 

อาจารย ์
M.Sc. 

 
วท .บ.  

Information Technology 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Universiti Utara Malaysia 
 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2011 
 

2551 

4 
มะฟัยซู เจ๊ะแว 
1-9605-00104-42-5 

อาจารย ์

M.I.T 
 

วท .บ.  

Information Technology 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

International Islamic 
University Malaysia 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2015 
 

2553 

5 
สาฮีดนั อับดลุมานะ 
1-9599-00060-09-1 

อาจารย ์

M.I.T 
 

วท .บ.  

Information Technology 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

International Islamic 
University Malaysia 
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 

2011 
 

2551 
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 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

      รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 

      เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและสหกิจศึกษา เช่น เข้าใจหลักการ 
แนวคิดและกระบวณการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา การสมัครงาน ระเบียบข้อปฏิบัติทีเกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน ใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เงื ่อนไขในการฝึก ลักษณะการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม วินัยในการปฏิบัติงาน 
บุคคลิกภาพ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึก ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และการนำเสนอรายงานฝึกงาน 
และสหกิจศึกษา   

-  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานและสหกิจศึกษา 
นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ทำงานสามารถนำความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฏีไปใช้ในการ 

ปฏิบัติงานและทำให้ได้รับประสบการณ์เชิงประยุกต์ในการนำทฤษฏีสู่ปฏิบัติจากสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งสิ่งที่ได้รับ 
นั้น จะเป็นประสบการณ์ท่ีนักศึกษาไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้ได้จากการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน 

 

- ช่วงเวลา  ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
- การจัดเวลาและตารางสอน    ใช้เวลาเตรียมความพร้อมด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา รวม
ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 32  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
(2) IT2301-225  การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม                                                                       3(0-35-1) 

            (Industrial Training)           

               รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite:  IT2301-223 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
         (Internship and Cooperative Education Preparation)             
  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite:  ไม่มี 
  

 นักศึกษาฝึกงานกับสถานประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือภายในหน่วยงาน 
ภาครัฐ หรือเอกชน หรือต่างประเทศ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที ่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฎิบัติงาน จริงที่หน่วยงานนั้นๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน จะต้องทำรายงาน ประกอบ 
และ มีการนิเทศจากคณาจารย์ในหลักสูตร 

-  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกงาน 
  นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความรู้ในหลักการ ความจำเป็น 

พ้ืนฐานที่ต้องมีในการทำงาน มีการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพ่ือการแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม  

- ช่วงเวลา  ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 3 
- การจัดเวลาและตารางสอน    ใช้เวลาฝึกงาน เป็นระยะเวลา รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 270  ชั่วโมง 

 

(3) IT2301-461   สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                              6(0-35-1) 

         Information Technology Cooperative Education     

                รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite:  IT2301-223 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
        (Internship and Cooperative Education Preparation)             
   รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite:  ไม่มี 
 

  วิชาสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับสถาน
ประกอบการ หรือ องค์กรที่เสนอความต้องการระบบสารสนเทศ จะต้องปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลและแนะนำของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับตัวแทนองค์กร เพ่ือที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อ
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เนื่องมาจากวิชา เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือปฏิบัติงาน
เต็มเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์  โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้ การศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริงโดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจำเป็นที่ จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ
และองค์กร 
  

-  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการสหกิจศึกษา 
  นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการคิด การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์ การ

ประเมินผล การคิดเตรียมการนำเสนอรายงานจากประสบการณ์ทำงาน ตลอดจนการนำความรู้เชิงวิชาการไป ประยุกต์ใช้ 
ในการทำโครงการหรือหัวข้อพิเศษที่จะช่วยพัฒนางานในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน 

- ช่วงเวลา  ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
- การจัดเวลาและตารางสอน    ใช้เวลาสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 560  ชั่วโมง 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการเรียน 
การสอน หรือเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะนำไปใช้งานหากโครงงานสำเร็จ โดยมี 
จำนวนผู้ร่วมโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มที่มีจำนวนไม่เกิน 2 คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตร กำหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นกลุ่มหรือศึกษาเดี่ยว (ในกรณีพิเศษ) หรือ วิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบโครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสน 
เทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อและผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จาก 
การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการหรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ โดยมีการแยกเป็น 2 ครั้ง 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงานและ 
สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
  

 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 - IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 3 หน่วยกิต  
 - IT2301-460 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                   จำนวน 6 หน่วยกิต 
 
 
 

 5.5 การเตรียมการ  
 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน 
ทางเว็บไซต ์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ 
ประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบโดย 
โครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้นโดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการนำเสนอที่มี
อาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 1 . การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการทำงานในบาง 
รายวิชา ที่เกี ่ยวข้อง และในกิจกรรมฮาลาเกาะห์ กิจกรรมพบปะ 
อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมกิยามุลลัยย์ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมวีินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีการกำหนด 
หัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน 
การนำเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำ 
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- กิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า 

ในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน 

อย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง 
ความคิดเห็น 

3. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถ ึงผลกระทบต่อสังคม มีการสอดแทรกเกี ่ยวกับ 
คุณธรรม และจริยธรรมในระหว่างเรียนในห้องเรียนและในระหว่าง 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกียวข้องกับ 

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป
รวมทั้งกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลดังนี้ 
 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรม  
1) ศรัทธาที่เที่ยงตรง ยึดมั่นตามหลักอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ และ

ปราศจากการตั้งภาคีต่อพระองค์  
2) มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา ให้เวลากับการศึกษาค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาอย่าง

คุ้มค่า ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
3) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนและถูกต้อง

ตามแบบฉบับของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ประกอบทุกกิจการ
งานด้วยความบริสุทธิ์ใจและมุ่งหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอา
ลา) และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานทุกรายวิชา 
2) ฝึกให้ผู้เรียนสร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ ตรง

ต่อเวลา ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด และแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

3) ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้เรียนโดยไม่ทุจริตในการสอบ และไม่ลอกหรือแอบอ้าง
งานของผู้อื่น 

4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การแสดงทัศนะความคิดเห็นของผู้เรียนจากการอภิปราย 
2) ความสม่ำเสมอและความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
3) ความรับผิดชอบในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การร่วมละหมาดอัซ-ซุฮรฺที่มัสยิดอัลฮา

รอมัยน์  
5) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำข้อสอบและการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้: มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจ 
ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม  

1) มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  เพื่อการปฏิบัติตนอย่างศรัทธาชน และใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีดุลยภาพ 

2) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมได ้

3) มีความสามารถทางภาคทฤษฎีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมตามมาตรฐานสากล 
พร้อมทั้งยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาต่าง ๆ  

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
2) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้และเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ  
3) มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย เน้นหลักการทางทฤษฎี การเรียนรู้

ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์จริง  
4) นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ให้ครอบคลุมในทุกด้าน  ทั้งโดย

การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
2) รายงาน โครงงาน หรือแผนงานที่นักศึกษาจัดทำ  
3) การนำเสนอรายงานหรือผลการค้นคว้าในชั้นเรียน 
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4) การนำเสนอผลงานหรือผลการค้นคว้าสู ่สาธารณชนผ่านสื ่อต่าง ๆ ที ่เหมาะสม
หลากหลายรูปแบบ 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา : มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 

1) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์คิด
แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

2) พึ่งพาตนเองมีความมุ่งมั่นในการดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง มี
ความอดทนอดกลั้น และมีทักษะในการแก้ปัญหา 

3) ขัดเกลาจิตใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ ตรวจสอบและสำนึกตน ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึน และพัฒนาบุคลิกภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4) สามารถใช้ศาสนวิถีและปัญญาวิถีในการปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตได้ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลายทั้งใน

ระดับบุคคลและรายกลุ่ม  
2) กำหนดหัวข้อศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง และสามารถลงมือ

ปฏิบัติจริงได ้
3) จัดอภิปรายกลุ่มเพ่ือคิดและวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งวิพากษ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง

เป็นระบบ 
4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและกลวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิต

ได้อย่างเหมาะสม   
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินทักษะการคิดของผู้เรียนผ่านการตั้งคำถาม การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ และการตัดสินใจ ของผู้เรียน 
2) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนรู้  
3) ประเมินการนำเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบคำถาม การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น  

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : มีทักษะในการ

สร้างความสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนในสังคม 
1) มีสุขภาวะที่ดีดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามหลักสุขภาวะที่ดี บริโภคสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ

และมีคุณประโยชน์ (หะลาลัน ฏ็อยยิบัน) รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ไร้สาระ ยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

2) มีจิตสาธารณะและใฝ่สันติ เคารพสิทธิของผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน 

3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมและรู้จักแก้ปัญหาหรือข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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4) เชื่อมั่นในองค์กรรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความ
รัก มีความภาคภูมิใจและรักษาชื่อเสียงของสถาบัน  

 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจและตระหนักถึงสุขภาวะที่ดีตามหลักหะลา

ลัน ฏ็อยยิบัน ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมถึงมีจิตสาธารณะ และใส่ใจอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มเพื่อเน้นการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี รวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และฝึกการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธี 

3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติเน้นการประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา ฝึกทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น วางตัวเหมาะสมกับ
กาลเทศะทั้งในบริบทสังคมมุสลิมและสังคมพหุวัฒนธรรม  

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) สังเกตบุคลิกภาพและพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในหลาย ๆ  ด้าน ระหว่าง

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2) การแสดงบทบาทภาวะผู้นำและผู้ตามท่ีดีจากการทำงานกลุ่ม 
3) การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
4) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นหรือสมาชิกกลุ่ม 

 
 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ: มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ สรุปประเด็นโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื ่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1) มีทักษะความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น  
2) มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาประจำชาติและ/หรือภาษาที่สองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
3) มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันในการ

สืบค้นและนำเสนอ รวมถึงมีทักษะในการถ่ายโอนข้อมูลดิบเป็นข้อมูลสารสนเทศที่
กระชับและได้ใจความ ผ่านสื่อและวิธีการที่เหมาะสม 

 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้หรือมอบหมายงานให้ผู ้เร ียนได้พัฒนาทักษะการสืบค้น 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล และฝึกสรุปประเด็นเพื่อการนำเสนอทั้งในรูปแบบปาก
เปล่าและรูปแบบการเขียน 

3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
และสถิต ิ

4) กิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ  ด้วยตนเอง
และร่วมกับผู้อื่น 

5) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน  
2) ประเมินทักษะการพูดและ /หรือ ในการนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ประเมินความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปราย

ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1. คุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องตามหลักการศาสนา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่น ในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรก 
เรื่องที่เกี่ยว กับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ
ต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

           (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
           (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (3)  มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ   

ความสำคัญ 
           (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
           (5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
           (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
           (7)  มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา 
          นอกจากนั้น หลักสูตรยังมีรายวิชาเกี่ยวกับสันติศึกษาซึ่งเป็นวิชาบังคับและมีกิจกรรมฮาลาเกาะห์ร่วมกัน
กับ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
การแก้ ปัญหาด้วยสันติวิธี และการสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่นับถือต่างศาสนาได้อย่างสันติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น
ข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทำกิจกรรมที่กำหนด มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้
เป็นส่วนหนึ่ง ของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทำ
กิจกรรมเพื่อสังคม เพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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         กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรง เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทำงานกลุ่ม นั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื ่นเป็นต้นนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุก รายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่น การยกย่ องนักศึกษาที่ทำดี 
ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละส่งเสริมให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย และรวมถึงพ้ีนที่ ใกล้เคียง 

2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการเข้าร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะห์และการแต่งกาย 
           - ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
           - ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
           - ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.ความรู้ 
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

           นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะและความรู้ใน
สาขาวิชา ที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม โดยมาตรฐานความรู้จะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามข้อกำหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของ เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด

ระยะเวลาที่นักศึกษา อยู่ในหลักสูตร 
2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

           ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพ 
แวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของ รายวิชานั้นๆนอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ 

(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
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(4)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นำเสนอ 
(5)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6)  ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาโครงงานวิจัย 

2.3.ทักษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

          นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น
นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
เคมีประยุกต์ ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา 
วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆจากการสอน
เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

  การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ 
การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูก มา
คำตอบ เดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มาไม่ควรมีคำถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ 

2.3.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางหัวข้อพิเศษที่นักศึกษาสนใจ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจากการนำเสนอรายงานใน
ชั้น เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น 

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

           นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน หรือจากสถาบัน
อื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคน
ต่างๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆต่อไปนี้ให้นักศึกษา
ระหว่างที่ สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน

บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
  ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้าม
หลัก สูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ เพิ่มกิจกรรมให้นักศึกษา
สามารถร่วม กิจกรรมกับชุมชนหรือองค์กรภายนอก เช่นกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนหรือองค์กรภายนอก โดยมี
ความคาดหวังใน ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 

(1)  สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5)  มีภาวะผู้นำ 
(6)  มีความเสียสละ 
2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ
สังเกต จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ 
     เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ 
(2)  สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ 
     ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ 
    สื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  
(4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

  การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของ วิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจ
มีการ วิจารณ์ ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
            จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์
เสมือน จริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์
  2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
คณิต ศาสตร์ และสถิติที่เก่ียวข้องประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
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     (Curriculum Mapping) 

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (General Education) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ศรัทธาที่เที่ยงตรง ยึดมั่นตามหลักอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ และปราศจากการตั้งภาคีต่อ
พระองค์  

2) มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา ให้เวลากับการศึกษาค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาอย่างคุ ้มค่า ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

3) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนและถูกต้องตามแบบฉบับของท่านศา
สนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ประกอบทุกกิจการงานด้วยความบริสุทธิ์ ใจและมุ ่งหวังความโปรดปราน
จากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม 

 
(2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติตนอย่างศรัทธาชน และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีดุลยภาพ 
2) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
3) มีความสามารถทางภาคทฤษฎีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งยึดหลัก

คุณธรรมในการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาต่าง ๆ  
 
 (3)ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหา และกล้า
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

2) พึ่งพาตนเองมีความมุ่งมั่นในการดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง มีความมั่นใจในตนเอง มีความอดทนอดกลั้น 
และมีทักษะในการแก้ปัญหา 

3) ขัดเกลาจิตใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ ตรวจสอบและสำนึกตน ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และพัฒนา
บุคลิกภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4) สามารถใช้ศาสนวิถีและปัญญาวิถีในการปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตได้ 
 
(4)ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      1) มีสุขภาวะที่ดีดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามหลักสุขภาวะที่ดี บริโภคสิ่งที่ศาสนาอนุมัติและมีคุณประโยชน์ 
(หะลาลัน ฏ็อยยิบัน) รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งไร้สาระ ยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

      2) มีจิตสาธารณะและใฝ่สันติ เคารพสิทธิของผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ตระหนักและเห็น
คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 

      3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมและรู้จักแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

      4) เชื ่อมั่นในองค์กรรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ มีความรัก มีความ
ภาคภูมิใจและรักษาชื่อเสียงของสถาบัน  
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 (5)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1) มีทักษะความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น  
       2) มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาประจำชาติและ/หรือภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      3) มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันในการสืบค้นและนำเสนอ 

รวมถึงมีทักษะในการถ่ายโอนข้อมูลดิบเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีกระชับและได้ใจความ ผ่านสื่อและวิธีการที่เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาทั่วไป (General Education) 

• ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายวิชา 1 2 3 4 5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา                  
GE2100-121 อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫      

GE2100-122 อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫      

GE2100-123 อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫      

GE2100-124 อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫      

GE2100-125 อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫      

GE2100-126 อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫      

GE2100-127 อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫      

GE2100-128 อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫      

GE2100-129 ศาสนศึกษา                                ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   

GE2100-130 บทบาทศาสนาในสังคม  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   

GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม                               ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   

GE2100-132 ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน                 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   

กลุ่มวิชามนุษยศ์าตร์และสังคมศาสตร์                  

GE2200-221 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ 

GE2200-222 การสื่อสารและการเผยแพร่ในอิสลาม ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   ⚫    ⚫  
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รายวิชา 1 2 3 4 5 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
GE2200-223 สันติศึกษา  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

GE2200-230 การจัดการสมัยใหม่   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                  

GE2300-322 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอิสลาม ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ 

กลุ่มวิชาภาษา                  

GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  

GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  

GE2100-430 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  

GE2100-433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา ของสาขา
เทคโนโลยีสาสนเทศ (Specific Course) 

       แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) 
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  
        ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
        คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ   

ความสำคัญ 
(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
(7)  มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา 

         
ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามข้อกำหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ ผลกระทบ

ของ เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

         
ทักษะทางปญัญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

      ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท ของ

ผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง แสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ เกี่ยวกับ

สาขาวิชาชีพ 
(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิต ประยุกต์

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ สื่อการ

นำเสนอได้อย่างเหมาะสม   
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ (Specific Course) 

• ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

รายวิชา 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ก. กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                              
IT2301-111 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ        ⚫ ⚫         ⚫         ⚫   

IT2301-112 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ         ⚫ ⚫         ⚫         ⚫   

IT2301-113 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ⚫       ⚫ ⚫                 ⚫    

ข .กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                              

IT2301-211 ทักษะการคิดทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  ⚫       ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     ⚫      ⚫  

IT2301-212 การงานและวิชาชพีสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫            ⚫   ⚫      

IT2301-213 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

IT2301-214 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ ์
 

      ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-215 นวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

⚫       ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     ⚫      ⚫  

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                              

IT2301-216 UXUI Design       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 
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รายวิชา 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

IT2301-217 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและมุมมองทางชารีอะห์  

      ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-218 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล   •     •        •    •   •   •    

IT2301-219 เทคโนโลยีเว็บ       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-220 พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-221 พื้นฐานระบบสื่อประสม      •  •      • • •          •   • 

IT2301-222 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ⚫  ⚫    ⚫ ⚫                   ⚫  

IT2301-223 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫  

IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏบิัติและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫  

IT2301-225 การฝึกงานภาคอตุสาหกรรม       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫  

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                                                  

IT2301-226 พื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ⚫      ⚫ ⚫          ⚫           

IT2301-227 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ⚫      ⚫ ⚫          ⚫           

IT2301-228 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมประยุกต์  ⚫      ⚫ ⚫          ⚫           

IT2301-229 DevOps  ⚫      ⚫ ⚫          ⚫           

กลุ่มกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                              

IT2301-230 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
ปฏิบัตการ 

 ⚫      ⚫ ⚫          ⚫           

IT2301-231 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

ค.กลุ่มวิชาเลือกสาขา                              

IT2301-331 การเขียนโปรแกรมภาษาร่วมสมัย   ⚫      ⚫ ⚫       ⚫       ⚫       
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รายวิชา 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

IT2301-332 การสร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  ⚫      ⚫ ⚫       ⚫       ⚫       

IT2301-333 การสร้างโปรแกรมเว็บ  ⚫      ⚫ ⚫       ⚫       ⚫       

IT2301-334 การสร้างโปรแกรมใช้ภาษาไพตอน  ⚫      ⚫ ⚫       ⚫       ⚫       

IT2301-335 การพัฒนาโปรแกรมข้ามแฟลต์ฟอร์ม  ⚫      ⚫ ⚫       ⚫       ⚫       

IT2301-336 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-337 MTCNA       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-338 พื้นฐานเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-339 การวิเคราะห์และออกแบบเตรือข่าย       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-340 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ 

IT2301-341 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์      •  •      • • •          •    

IT2301-342 การสร้างสื่อดิจิทลั      •  •      • • •          •   • 

IT2301-343 คอมพิวเตอร์เอมิเมชั่น      •  •      •  •          •    

IT2301-344 การสร้างและผลติสื่อประสมเชิงโต้ตอบ      •  •      • • •          •   • 

IT2301-345 การออกแบบและพัฒนาเกมส์      •  •      • • •          •    

IT2301-346 มัลติมีเดียกับการดะวะห์      • • • •     • • •  • •     •  •   • 

IT2301-347 การจัดการองค์ความรู้   ⚫      ⚫ ⚫        ⚫          ⚫   

IT2301-348 คลังข้อมูลและการขุดค้นข้อมูล  ⚫      ⚫ ⚫        ⚫             

IT2301-349 การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ⚫      ⚫ ⚫        ⚫          ⚫   

IT2301-350 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจและธุรกิจเชิงฉลาด  ⚫      ⚫ ⚫        ⚫          ⚫   

IT2301-351 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์      • • • •     • • •  • •     •  •   • 

IT2301-352 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫ 
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รายวิชา 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

IT2301-353 การตลาดรูปแบบดิจิทอล ⚫      ⚫ ⚫        ⚫             ⚫ 

IT2301-355 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ ⚫   ⚫  

IT2301-354 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫ 

IT2301-355 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫ 

IT2301-356 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3    ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยระเบียบการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภาย ในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ 
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดำเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ การ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัย ที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน การสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วจิัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะ เวลาในการ
หางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ 
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 
1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส ในระดับความพึงพอใจ 

ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญา ที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขา อื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส ให้เสนอ
ข้อคิดเห็น ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษา ในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ข) 
จำนวนสิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื ่อสังคมและ
ประเทศชาติ และ (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1. นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.1.3. มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกำหนด (ภาคผนวก ฉ) 

3.2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3.2.3. ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคำร้องแสดง ความ

จำนง ขอสำเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด มิฉะนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาใน
ภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู เทคนิคการสอนและการให้คำปรึกษา แก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ และ
เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน และการวิจัย อย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม การสอนและการวิจัย อย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) การเพ่ิมพูนทักษะการให้บริการคำปรึกษา 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ ใน

สาขาวิชาชีพ  
(4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการวิชาการประจำหลักสูตร อันประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ประธาน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีเป็นผู้กำกับ ดูแลและ
คอยให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ ผู้บริหารของคณะ และอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปีอย่าง ต่อเนื่อง 

 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย 
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้นำในการสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์
และทางการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้มี
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของหลัก 
สูตรอย่างสม่ำเสมอ 

1. จ ัดให ้หล ักส ูตรสอดคล ้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีในระดับสากลหรือ 
ระดับชาติ (หากมีการกำหนด) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน 
ให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และม ีแนวทางการเร ี ยนหรือ 
กิจกรรมประจำวิชาให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และ
หร ือผ ู ้ช ่วยสอนเพื ่อกระตุ ้นให้  
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. กำหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือหรือเป็น
ผู้มีประสบการณ์หลายปีมีจำนวน
คณาจารย ์ประจำไม ่น ้อยกว่ า 
เกณฑ์มาตรฐาน 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู ้สอนเป็นผู้  
นำในทางวิชาการและหรือเป็น 
ผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญทางว ิชาช ีพด ้ าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือในด้าน
ที่เก่ียวข้อง 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชา 
การที ่ เก ี ่ยวข ้องทั ้งในและต ่าง 
ประเทศ 

1. หล ักส ูตรท ี ่ สามารถอ ้างอ ิ งกับ 
มาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงาน 
วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทค 
โนโลยีมีความทันสมัยและม ีการ 
ปรับปรุงสม่ำเสมอ 

2. จำนวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้ นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู้ ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง 

3. จำนวนและรายช ื ่ อคณาจารย์  
ประจำประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนา อบรม
ของอาจารย์ 

4. จำนวนบุคลากรผู ้สน ับสนุนการ 
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมในกา รส
นบัสนุนการเรียนรู้ 

5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู ้สอนและการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้
โดยนักศึกษา 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่  
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ 
ทุกๆ 3 ปี 

7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้  
ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ป ี

8. ประเม ินผลโดยบ ัณฑิตผ ู ้สำเร็จ 
การศึกษาทุกๆ 2 ปี 
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8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี 

9. จัดทำฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์อุปกรณ์เครื่องมือวิจัยงบ 
ประมาณความร ่วมมือก ับต ่าง 
ประเทศผลงานทางวิชาการทุก 
ภาคการศึกษาเพื ่อเป็นข้อมูลใน 
การประเมินของคณะกรรมการ 

10. ประเมินความพึงพอใจของหลัก 
สูตรและการเรียนการสอนโดย 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1. การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี จากงบประมาณเงินรายได้เพื ่อจ ัดซื ้อตำรา สื ่อการเร ียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง 
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

2.2.ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัย/คณะมีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส ำนักหอสมุดกลางที่มี 

หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆรวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำรา เฉพาะ
ทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

 

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสำนักวิทยบริการ ในการจัดซื ้อหนังสือและตำราที่เกี่ ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์ และ 

นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จำเป็นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางราย 
วิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสำหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือตำราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการ สอนอ่ืน
เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เช่นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง
ฉายสไลด์เป็นต้น 
 

2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ 

จัดหาหนังสือเพื่อเข้าสำนักวิทยบริการ และทำหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มี เจ้าหน้าที่ 
ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียง และ ความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์ 
การทดลอง ทรัพยากร สื ่อและ
ช่อง ทางการเรียนรู้ ที่เพียบพร้อม 
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาในห้อง 
เรียน นอกห้องเรียน และเพื่อการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ 
มีประสิทธิภาพ  
 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติม ีเดีย ที ่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน การบันทึกเพื่อเตรียม จัดสร้าง
สื่อสำหรับการทบทวนการเรียน 

2. จ ัดเตร ียมห ้องปฏ ิบ ัต ิการทดลองที ่มี  
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชา 
ช ีพในระด ับสากล เพ ื ่ อให ้น ักศ ึกษา 
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน 
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให ้ม ี เคร ือข ่ายและห้องปฏิบ ัต ิการ 
ทดลองเปิด ที่มีท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจำนวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ ตำรา 
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบ เสมือน 

5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่- 
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ 
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัต ิการในการ 
บริหารระบบ 

- รวบรวมจ ัดทำสถ ิต ิจำนวน
เคร ื ่ อ งม ื ออ ุปกรณ ์  ต ่ อหั ว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งานห้อง
ปฏ ิบ ัติ  การและเคร ื ่ องมื อ 
ความเร็ว ของระบบเครือข่าย
ต่อหัว นักศึกษา 

- จำนวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา 
เร ียนที ่ม ีการฝ ึกปฏิบ ัต ิด ้วย 
อุปกรณต์่าง ๆ 

- สถิติของจำนวนหนังสือตำรา 
และสื ่อดิจิท ัล ที ่ม ีให ้บริการ 
และสถ ิต ิการใช ้งานหนังสือ 
ตำรา สื่อดิจิทัล 

- ผลสำรวจความพึงพอใจของ 
น ักศ ึกษาต ่อการให ้บร ิ การ 
ทรัพยากรเพื ่อการเรียนรู ้และ 
การปฏิบัติการ  

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1.การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 3.2.การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมิน 

ผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึง ประสงค ์

    3.3.การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ

นักศึกษาในหลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
หรืออาจารย์พิเศษในบางรายวิชาในหลักสูตร 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

   4.1.การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้ความสามาร ถใน 

การเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

    4.2.การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อ 

การสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจำเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ใน
วิชาที่มีการฝึกปฎิบัติ 

5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 

    5.1.การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน 

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง 
วิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมี ที่
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา 

    5.2.การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 

ในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความสำเร็จของความร่วมมือในการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ 

ในแถบอาเซียน เพื่อเปิดโลกการค้าเสรีอาเซียน อาจเกิดผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานของ
บัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยี ที ่มีความพร้อมทั ้งทักษะทาง ด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษหรือ ภาษามาลายู ความจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และมีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้าน
วิชาการและภาษา พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม การ

ดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปี 
2564 

ป ี
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร √ 

√ √ √ √ 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

√ √ √ √ √ 
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มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน ในแต่ละ ภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ  6 ภายใน  30 วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 
วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนด 
ใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวชิาที่เปิดสอน 
ในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7
ปีที่แล้ว 

 
√ √ √ √ 

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัด การ
เรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

อาจารย์ประจำได้รบัการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย ปีละ
หนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

 จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 0 ต่อป ี

√ √ √ √ √ 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนน  5.0  

   √ √ 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า  3.5 
จากคะแนนเต็ม  5.0  

    √ 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1.การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ การปรึกษา 

หารือ กับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
และกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2.การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการ 

- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสำรวจข้อมูลจาก 

- นศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมิน การประกัน 
คุณภาพภายใน  

4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GE2100-121  อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1                 1(2-0-1) 
           (Al-Qur’an for Quality of Life Development 1) 
  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี   

 ศึกษาความสำคัญกฏเกณฑ์และหลักการในการอ่าน (ตัจญ์วีด) ความประเสริฐและมารยาทของการ
อ่านอัลกุรอาน กฎการอ่านอิซติอาซะฮฺ และบัซมะละฮฺ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาตัจญวีดมโนทัศน์ ความหมาย
โดยสรุปของซูเราะฮฺ อันนาสถึงซูเราะห์อัลอะลัก การฝึกปฏิบัติการอ่าน ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมาย
โดยสรุปของซูเราะห์  เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
GE2100-122  อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2                1(2-0-1) 
           (Al-Qur’an for Quality of Life Development 2) 
  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
    

   ศึกษากฏเกณฑ์และหลักการในการอ่าน )ตัจญ์วีด (ที่คงที่เรื่องหุกมของมัดและแขนงของมัด  อลิฟ
กในเวลาอ่านต่อเนื่อง  มโนทัศน์เวลาอ่านหยุดและจะถูกตัดออ   ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ อัตตีนถึงซูเราะห์ 

อัลอะอฺลา การฝึกปฏิบัติการอ่าน ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ เพื่อสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
GE2100-123   อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3                1(1-1-1) 

    (Al-Qur’an for Quality of Life Development 3) 
   รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

   รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
     

    ศึกษากฏเกณฑ์และหลักการในการอ่าน )ตัจญ์วีด (คงที่เรื่องหุกมของมัดและแขนงของมัด  อลิฟที่
านต่อเนื่องมโนทัศน์ ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ อัฏฏอริก  ถึงซูเราะห์เวลาอ่านหยุดและจะถูกตัดออกในเวลาอ่

อัลอิมฟิฏอร  การฝึกปฏิบัติการอ่าน การท่องจำ  ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ 
เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
GE2100-124  อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4               1(1-1-1) 
         (Al-Qur’an for Quality of Life Development 4) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 

  ศึกษากฏเกณฑ์และหลักการในการอ่าน )ตัจญ์วีด (งออกเสียงและคุณลักษณะของพยัญชนะ มโนล่แห
การฝึกปฏิบัติการอ่าน การท่องจำ ตลอดจน ทัศน์  ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺ อัตตักวีรฺถึงซูเราะห์อันนะบะอฺ

การเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห์  เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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GE2100-125 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5               1(1-1-1) 
         (Al-Qur’an for Quality of Life Development 5) 
  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
   

   ศึกษากฏเกณฑ์และหลักการในการอ่าน )ตัจญ์วีด (หรือสูงารอ่านเสียงหนาเรื่องหุกมของก)อัตตัฟคีม (
และการอ่านเสียงบางหรือต่ำ )อัตตัรกีก  (ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ อัลกิยามะฮฺ อัลอินซาน และซูมโนทัศน์ 
เราะห์อัลมุรซะลาต การฝึกปฏิบัติการอ่าน  การท่องจำ  ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซู

กต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราะห์ เพื่อสามารถนำไปประยุ  
 
GE2100-126 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6                1(1-1-1) 
         (Al-Qur’an for Quality of Life Development 6) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
  

   ศึกษากฏเกณฑ์และหลักการในการอ่าน )ตัจญ์วีด (อิดฆอมและแขนงของอิดฆอมเรื่องหุกมของ อัล
ญิน อัลมุซซัมมิล และซูเราะห์อัลมุดดัษษิรลและเรื่อง ฮัมซะฮฺ วะศ๊อล มโนทัศน์  ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ อั  

การฝึกปฏิบัติการอ่าน  การท่องจำ  ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของ ซูเราะห์ เพื่อสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
GE2100-127 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7                1(1-1-1) 
    (Al-Qur’an for Quality of Life Development 7) 
  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

ศึกษากฏเกณฑ์และหลักการในการอ่าน )ตัจญ์วีด (เรื่อง คำต่าง   ๆ ที่ควรสังเกตุเเละต้องระมัดระวังใน
การอ่านอัลกุรอานใน สายรายงาน หัฟศ์บินอาศิมเเละความแตกต่างระหว่างแนวการอ่านของติบบียะฮ์ และซาตีบิยะฮ์ 
มโนทัศน์  ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ อัลหากเกาะฮฺ อัลมะอาริจญ์ และ ซูเราะห์นูหฺ การฝึกปฏิบัติการอ่าน  การ
ท่องจำ  ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
GE2100-128 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8                1(1-1-1) 
          (Al-Qur’an for Quality of Life Development 8) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
   

  ศึกษากฏเกณฑ์และหลักการในการอ่าน )ตัจญ์วีด (ศึกษาตัจญวีด เรื่องการอ่านหยุด  )อัลวักฟู ( และการ
อ่านแบบต่อเนื่อง )อัลอิบติดาอฺ (ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลมุลกฺ อัลก้อลัม การฝึกปฏิบัติการอ่านน์ มโนทัศ  
การท่องจำ  ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะห์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
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GE2100-129 ศาสนศึกษา                                                  2(2-0-4) 
   (Religions Studies) 

  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
  

   ศึกษาหลักการของศาสนาต่าง ๆ  ที่สำคัญของโลก ความเหมือนและความต่างในเรื่องศาสดา คัมภีร์
พิธีกรรม นิกาย คำสอน จุดมุ่งหมายสูงสุดและข้อปฏิบัติที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดประเด็นถกเถียงร่วมสมัยเกี่ยวกับ
ศาสนา 

    
GE2100-130 บทบาทศาสนาในสังคม                                          2(2-0-4) 

  (Roles of Religions in Society) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

        ศึกษาฐานะและบทบาทของศาสนาในสังคม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อความเชื่อทางศาสนา และการปฏิบัติ  

 
GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม                                             2(2-0-4) 

  (Religions and Culture) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

  ศึกษาระบบ ความเชื่อ คติชาวบ้าน อิทธิพล บทบาท หน้าที่ของศาสนาและวัฒนธรรมพัฒนาการ ของ
ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะศาสนาสำคัญในปัจจุบัน 
 
GE2100-132 ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน                               2(2-0-4) 

  (Religions in ASEAN) 
  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

   ศึกษาแนวคิด ปรัชญา สภาพ บทบาทและอิทธิพลของศาสนา และผู้ที ่นับถือศาสนาที่สำคัญใน 
ประเทศ กลุ่มอาเซียน 
 
GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต                         3(3-0-6) 

   (Islam and the Way of Life) 
  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

ศึกษาความหมาย โครงสร้างของอิสลาม หลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติในเชิง
จิตวิญญาณ ระบบต่าง ๆ  ในอิสลาม ได้แก่ ระบบจริยธรรม ระบบครอบครัว ระบบสังคม ระบบการศึกษา ระบบ
กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง  
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GE2100-222 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม                 3(3-0-6) 
  (Communication and Propagation in Islam) 

  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

   ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ จรรยาบรรณและสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร 
รวมถึงหลักจิตวิทยาและวิธีการสื่อสารตามแบบฉบับของอิสลามศึกษาความหมายและความสำคัญของการเผยแผ่ ฝึก
ปฏิบัติการเผยแผ่ด้วยวิทยปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มนุษยสัมพันธ์ จรรยามารยาทและวิธีการและเทคนิค
การเผยแผ่ในสังคมปัจจุบัน 

 
GE2100-223  สันติศึกษา                                   3(3-0-6) 

  (Peace Studies) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ สันติศึกษา และการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธี ศึกษาการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ 
 
GE2200-230 การจัดการสมัยใหม่                          3(3-0-6)                                            
        (Modern Management)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 

ศึกษาหลักการในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องใช้เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการวางแผน การจัดองค์การ และการจัดกำลังคน การสร้างแรงจูงใจและค่าตอบแทน การสื ่อสาร การ
ประสานงาน และการควบคุมงานให้ดำเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 
GE2300-322 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอิสลาม                3(3-0-6)                                            

(Science and Technology in Islam) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

ศึกษาความหมายและวิธ ีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอัลกุรอาน ความสำคัญขอ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน ผลงานและบทบาทของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีอิทธิพลต่อ
วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ความสำคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 
GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ                         3(2-2-5) 
                 (Thai for Foreign Learners) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

  การใช้ภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษา ประโยคเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ฝึกการ
ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆและแนวทางแก้ไขปัญหา 
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GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                       3(2-2-5) 
  (Thai in Daily Life)  

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

  ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษากับวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่ขัดต่อหลักศรัทธาที่ 
ถูกต้อง ฝึกทักษะเบื้องต้นทั้ง 4 ด้านของการใช้ ภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียนตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือ 
แสวงหาความรู้และใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
GE2200-430 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 
           (Malay for Communication)         
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายู ในบริบทโครงสร้างของประโยชน์ซับซ้อนมากขึ้น
และการฝึกสำนวนภาษามลายูในระดับท่ีสูงขึ้นที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวัน 

 
GE2200–433   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            3(2-2-5)  
      (English for Academic Purpose)  
    รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

    รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

  ศึกษาและฝึกฝนทักษะการฟังบทสนทนาและบทพูดที่ยาวขึ้น และทักษะการพูดโดยใช้หัวข้อ
สนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น ศึกษาทักษะการอ่าน เช่น การหาประโยคหัวข้อและประโยคสนับสนุนและความคิดหลัก
ไวยากรณ์ ฝึกเขียนอนุเฉท )Paragraph  (านไวยากรณ์ชั้นสูง โดยเน้นความถูกต้องด้  ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง 
พูด อ่านและเขียนเชิงวิชาการตามบริบท สถานการณ์และหัวข้อที่สนใจ 
 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Core Course in Mathematics and Technology) 
    

IT2301-111  คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                          3(3-0-6) 
 (Mathematics for Information Technology)                           
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 

 เข้าใจหลักการพื้นฐานทางด้านทฤษฎีตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ สัจพจน์ของ เขต พีชคณิตบูลีน 
ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การอุปนัยและการเรียกซ้ำ ความสัมพันธ์และไดกราฟ การจัดทำความสัมพันธ์แบบอันดับ 
และโครงสร้างแบบอันดับ เซตอันดับบางส่วน แลตทิซ พีชคณิตบูลีนแบบจำกัด การแสดงฟังก์ชันแบบบูลีนในรูป  พหุ
นามแบบบูลีน กราฟ และต้นไม้ 

 This course is design to introduce basic mathematical logic and proof techniques, set 
theory, function, induction, Boolean algebra. Formal grammar, basic number theory, combinatory 
discrete probability, relations and equivalence relations, graphs and trees. 
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IT2301-112  สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ               3(2-2-5) 
 (Statistics for Information Technology)                

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี  

 

 ความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง และการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติเพ่ือการวิจัย 

Various probabilities, population, and sampling estimation principles, hypothesis testing, 
finding relationships between predictive variables, one-way and two-way analysis of variance and 
the use of statistical software packages for research. 

 
IT2301-113  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(2-2-5) 
 (Information Technology Fundamentals)                     

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 

 แนะนำความรู้ในภาพรวมของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วย วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานความรู้องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ระบบประมวลผลข้อมูล ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการประยุกต์การ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรและชุดโปรแกรม 

 Introduction to computer and information technology; evaluation of Information 
technology, a component of computer systems, data processing systems, hardware and software, 
data and data representation, information system management, data communication, computer 
network systems and the Internet, roles of computer in contemporary society and the feature of 
technology computer and ethical and social issues in information technology. This involve applied 
various of computer program, the application of information technology in organization, application 
of package program which is in according to new technology 
 
กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Required Course in Information Technology) 
IT2301-211 ทักษะการคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6) 
 (Information Technology Thinking Skills)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล แก้ปัญหา 
ตัดสินใจและสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ใช้ทักษะการคิดทำความข้าใจประสบการณ์การเชื่อมต่อข้อมูล โดยมีรูปแบบต่าง ๆ 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดโดยใช้เหตุผล การคิดเชิงกุลยุทธ์ การคิดเชิงบวก การคิดเชิงนวัตกรรม 
และการคิดเชิงระบบ 
 Thinking skills in information technology Learn the skills used to process information, 
solve problems, make decisions, and generate new ideas, apply comprehension skills, experience 
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connecting information. With various forms of creative thinking, analytical thinking, rational thinking, 
tactical thinking, positive thinking, innovative thinking and systematic thinking 
 
IT2301-212  การงานและวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                    3(3-0-6) 
 (IT for Professional Practice and Employment)                            

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 

 เรียนรู้ถึงการเป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และนายจ้าง  จะให้การประชุมเกี่ยวกับการคาด 
การณ์ในปัจจุบันในการหางานและอาชีพ ให้คำแนะนำ และจะช่วยให้การประชุมเชิงปฏิบัติการการโต้ตอบ โดยใช้ 
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งแนะนำการปฏิบัติและทฤษฎีที่หมายถึงการเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพในสถานที่ทำงาน ความเข้าใจของความรับผิดชอบที่กว้างขึ้น การสื่อสารองค์กรและ 
วิชาชีพ สติการทำงานเป็นทีม ธรรมชาติของอาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของสมาคมวิชาชีพ การแก้ปัญหา 
และการใช้ข้อมูล การรับรู้ข้ามวัฒนธรรม จริยธรรมส่วนบุคคล ความเป็นมืออาชีพ และรหัสของการปฏิบัติ 

Human resource specialists, employers on the current expectations of finding work and 
career, advice Interactive workshops with an emphasis on English language support, practical and 
theoretical of IT professional, students encounter of issues relevant, professional practice in the 
workplace, as well as an understanding of the wider responsibilities, topics addressed include: 
organizational, and professional communication, mindfulness, teamwork, the nature of the IT 
professions, the role of professional associations, problem solving and information use, cross-cultural 
awareness, personal and professional ethics, and codes of practice 

 
IT2301-213  การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ           3(3-0-6) 
 (Information Assurance and Security)                              

รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 

 แนวคิดและความจำเป็นของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ หลักการเบื้องต้น ประเภท
ของภัยคุกคาม กลไกการโจมตีและการป้องกัน การเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับ นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความ
มั่นคงของทรัพยากรสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การฝึก
ปฏิบัติ การจัดการด้านความมั่นคง เช่น การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบกุญแจสาธารณะ เป็นต้น 
 Concepts and necessity of information security, basic principles, threat type, attack and 
defense mechanism, decryption and decryption, policy and practice for information security 
resource, laws and ethics relating to information security, security management practicing such as 
intrusion prevention system management, anti-virus software, infrastructure, and public key systems 
 
IT2301-214 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์             3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence Fundamentals)        

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
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 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์แบบต่าง ๆ เช่น 
การใช้วิธีการฮิวริสติกแบบต่าง ๆ การค้นหาคำตอบและ การวางแผนงาน เป็นต้น การแทนความรู้ในการแก้ปัญหา 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การเล่นเกม ระบบผู้ชำนาญการ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษา 
ธรรมชาติ การพิสูจน์ทฤษฎีและการควบคุมหุ่นยนต์ 
 Artificial intelligence fundamentals problem solving; heuristics, problem solving and 
planning, problem and knowledge replacement, apply to others; gaming, expert systems, natural 
languages, theory verification, and robotic control 
 
IT2301-215   นวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 
 (IT Innovation and Entrepreneurship) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

 พ้ืนฐานความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับ เศรษฐกิจเชิง
นวัตกรรม ในสังคมแห่งการสร้างสรรค์ และศึกษากระบวนการของการเป็นผู ้ประกอบการ ในการเริ ่มต้นเป็น
ผู้ประกอบการ การประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการ การประเมินและการตระหนักถึง โอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์
สำหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ ๆ การลงทุน 
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ตลอดจนความสามารถขององค์กร 
ในการสร้าง ส่งเสริม หรือทำให้เกิดเงื่อนไขที่จําเป็นสำรับการบ่มเพาะนวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ โดยจะ
เน้นให้เห็นถึงบทบาทของทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการในกระบวนการนวัตกรรมองค์กร 
 Foundation for understanding and dealing with the challenges of an innovation 
economy, the entrepreneurial  opportunity  recognition, evaluation,  strategies  for  establishing   and  
developing successful entrepreneurial business ventures, newly formed ventures,  small  to  medium  
size ventures, entrepreneurial ventures  within larger organizations and the ability to promote, create, 
and facilitate the conditions necessary for organizational innovation and entrepreneurship, roles and 
functions of entrepreneurship in innovation processes will be described 
 
IT2301-216 UXUI Design                    3(3-0-6) 
 (User Experience and User Interface Design)     

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
  

 ความเชี ่ยวชาญด้านการออกแบบ UI / UX นำแนวทางการออกแบบมาเป็นศูนย์กลางในส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และนำเสนอคำแนะนำที่ใช้ทักษะได้จริงโดยเน้นที่มุมมองการสื่อสาร
ด้วยภาพแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การตลาดหรือการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ในหลักสูตรนี้คุณจะสรุปและสาธิตทุก
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา UI / UX ตั้งแต่การวิจัยผู้ใช้ไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์ขอบเขตและสถาปัตยกรรม
ข้อมูลของโครงการไปจนถึงการพัฒนาแผนผังเว็บไซต์และ Wireframes คุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
ปัจจุบันและอนุสัญญาในการออกแบบ UX และนำไปใช้เพื่อสร้างประสบการณ์บนหน้าจอที่มีประสิทธิภาพและ
น่าสนใจสำหรับเว็บไซต์หรือแอป 
 UI/UX Design Specialization design-centric approach; user interface, user experience 
design, offers practical, skill-based instruction centered around a visual communications perspective, 
focused on marketing or programming, summarization and demonstrate all stages of the UI/UX 
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development process from user research, project’s strategy definition, scope, and information 
architecture, sitemaps and wireframes development, learn current best practices and conventions 
in UX design and apply them to create effective and compelling screen-based experiences for 
websites or apps 
 
IT 2301-217  กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและมุมมองทางชารีอะห์     3(3-0-6) 
                  (IT Laws and Ethics in Shariah Perspective)        

  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางจริยธรรม เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นมนุษย ์ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สังคมปฏิสัมพันธ์ เริ่มสำรวจรูปแบบทางจริยธรรมที่เกิดข้ึน
ใหม่จากมุมมองทางประวัติศาสตร์และข้ามวัฒนธรรมจากนั้นนำโมเดลเหล่านี้ไปใช้กับเทคโนโลยีใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่
ที่มีความหลากหลายทางสังคมในการสร้างและการใช้งาน ตัวอย่างเริ่มต้นของปัญหาที่ครอบคลุมในโมดูลแยก ได้แก่ : 
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาดิจิทัลในโลกเครือข่าย อัตลักษณ์และอวตาร และการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลผ่านเกม
ออนไลน์และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง นักเรียนสำรวจการสนับสนุนทางเทคโนโลยีของระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ทดลองกับบุคคลและกลุ ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีและตรวจสอบกลไกของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและผิด
จรรยาบรรณ  

 IT law and ethics for Information Technology focuses on the ethical dilemmas, human 
beings, information objects, and social computing technologies interact, emerging ethical models 
from historical and cross-cultural perspectives, models application to a variety of new and emerging 
technologies, initial examples of issues, the integrity of digital content in a networked world,  identity 
and avatars, and interpersonal engagement through online games, virtual environments,  
technological exploration underpinnings of associated technology systems, experiment with 
individual and group interaction with technologies, and examine the mechanics of ethical and 
unethical behaviors 

 
IT2301-218 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล           3(2-2-5) 
 (Database Design and Management)        

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

 หลักการและแนวคิดในการจัดเก็บข้อมูล การจัดการและการสร้างแบบจำลอง รวมทั้ง บทบาทของ
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร  ซึ่งจะครอบคลุมเทคนิคการสร้างแบบจำลอง แนวคิดการแปลงรูปแบบข้อมูล 
ความคิดในรูปแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และยืนยันลักษณะโครงสร้างของมันด้วยเทคนิคการฟื้นฟู และการดำเนินการ 
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการพื้นฐาน เครื่องมือ การสร้าง
แบบจำลองข้อมูล เทคนิคและภาษา เช่น Structured Query Language (SQL)  จะถูกนำมาใช้ กับการรวบรวม การ
สำรองข้อมูล การใช้งานและการจัดเก็บข้อมูล และการสร้างของระบบที่มีการเน้นย้ำฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งภาษาเอส
คิวแอลหรือภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือออกแบบฐานข้อมูล  
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 Principles and concepts of data storage, management and modelling, including the role 
of data and information in organizations, conceptual modelling techniques, converting conceptual 
data models into relational data models, structural characteristics verification with normalization 
techniques, and implementing and utilizing a relational database using a database-management 
system, fundamental data modelling tools, techniques and query languages such as Structured 
Query Language (SQL) and using MySQL commands or other languages to design the database 

 

IT2301-219 เทคโนโลยีเว็บ               3(2-2-5) 
 (Web Technology)      

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

 การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาแอพพลิเคชั ่นบนเว็บเพื ่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีขั ้นสูงสำหรับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นและการสร้างเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บส่วนหน้าเช่น HTML, CSS และ JavaScript 
 Internet technology use for the development of infrastructure and the use of 
information technology in website design, application development on the web for advanced 
technology development application, development, and create a website by using tools for front-
end web development including HTML, CSS and JavaScript 
 

IT2301-220 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 
 (Computer Network Fundamentals)       
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู/่Corequisite: ไม่มี 
  

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย การแบ่งระดับชั้นการทำงาน
เครือข่ายแบบโอเอสไอและทีซีพีไอพี โพรโทคอลระดับแอพลิเคชัน สถาปัตยกรรมแอพลิเคชัน โพรโทคอลระดับทราน
สปอร์ต รูปแบบการส่งข้อมูลให้น่าเชื่อถือ การควบคุมความคับคั่ง โพรโทคอลระดับเครือข่าย เครือข่ายเซอร์กิตสวิทชิง
และแพ็คเก็ตสวิทชิง โพรโทคอลอินเตอร์เน็ต รูปแบบการหาเส้นทาง โพรโทคอลระดับดาต้าลิงก์ การควบคุมการ
เข้าถึงสื่อ ระบบหมายเลขที่อยู่บนเครือข่าย เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายเสมือน เครือข่ายพื้นที่
กว้าง เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย โพรโทคอลและฟังก์ชั่นการทำงานระดับกายภาพ 
 Basic concepts of computer networks and data communications, network architecture, 
OSI and TCP/IP network layering model, application layer protocols, application architecture; 
transport layer protocols, reliable data transfer model, congestion control, network layer protocols, 
circuit and packet switching networks, internet protocol, routing models, data link layer protocols, 
medium access control, network addressing systems, Ethernet technology, local area network (LAN), 
virtual LAN (VLAN), wireless LAN, and wide area network (WAN); Physical layer protocols and its 
functions 
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IT2301-221 พื้นฐานระบบส่ือประสม             3(2-2-5) 
 (Multimedia System Fundamentals)       

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสมในปัจจุบัน องค์ประกอบและมาตรฐานของสื่อประสม 
อุปกรณ์นำเข้าและส่งออก มาตรฐานของอุปกรณ์จัดเก็บสื่อประสม หลักการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย การนํา
สื่อประสม เช่น เสียง ไฮเปอร์เท็กซ์ ภาพนิ่ง รวมถึงภาพเคลื่อนไหวบนระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาเทคนิคการรวมกัน
ของสื ่อประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง และข้อความ พื ้นฐานและเทคนิคเกี ่ยวกับการผลิตสื ่อในระบบดิจิตอล 
กระบวนการพัฒนาโครงงานทางด้านสื่อประสมที่อยู่ในความสนใจของตลาดแรงงาน สร้างผลงานโดยใช้เสียงแบบ 
ดิจิตอล ข้อความหลายมิติ วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บนระบบคอมพิวเตอร์ 
 Technology of multimedia, element and standard of multimedia, input and output 
devices, standardization of multimedia storage devices, principles of designing and multimedia 
production, and implementation of multimedia such as audio, hypertext, image, including animation 
on the computer, techniques of various media as well as image, sound and text, fundamentals and 
techniques about digital media production, the development process of interested multimedia in 
labor market 
 

IT2301-222 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ            1(0-3-0) 
       (Information Technology Seminar)        

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 

                        เนื้อหา ปัญหาและเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายบุคคลหรือ เป็นกลุ่มและ
ศึกษาวิเคราะห์หัวข้อเรื่องที่เก่ียวข้องกับโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็น
เพ่ือนำเสนอต่อกลุ่มสัมมนา 
Content, problem and interesting subject related to information technology by individual or in 
groups; analyzing and studying topics in information technology projects, compilation and 
summarizing the findings for presentation to the seminar group 
IT2301-223 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา            1(2-0-2) 
 (Internship and Cooperative Education Preparation)    
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและสหกิจศึกษา เช่น เข้าใจหลักการ 
แนวคิดและกระบวณการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา การสมัครงาน ระเบียบข้อปฏิบัติทีเก่ียวข้อง ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เงื่อนไขในการฝึก ลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม วินัยในการปฏิบัติงาน 
บุคคลิกภาพ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึก ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และการนำเสนอรายงานฝึกงาน
และสหกิจศึกษา   
 Preparing students for internship and cooperative education; principle, concepts and 
process of internship and cooperative education, job application, rules and regulations relating for 
course, introduction to working at a workplace, conditions for training suitable jobs for training, 
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work discipline, work place behavior and how to solve various problems that may arise; report 
writing and presentation 
 
IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         3(2-2-5) 
 (Information Technology Professional Experience Training Proposal)   

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

 ค้นคว้าการทำเค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกลุ่มหรือศึกษาเดี่ยว วิจัยในหัวข้อที่
น่าสนใจ ค้นหาตัวเอง ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบโครงงาน สหกิจศึกษา หรือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์
ที่ปรึกษาเพ่ือที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อและผลการทดลอง เบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการหรือจากการ
วิเคราะห์เชิงวิชาการ 
 Study, research, layout, practice and professional experience training, sit in a group or 
individual study on topics of interest, find yourself in information technology in the form of 
cooperative projects or experiential learning, relevant theories application in information 
technology education under the supervision and guidance of a supervisor so that they can present 
topics and experimental results, preliminary obtained from operational problem solving or from 
academic analysis 
 
IT2301-225 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม            3(0-35-1) 
 (Industrial Training)      
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-22 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี  
 นักศึกษาฝึกงานกับสถานประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือภายในหน่วยงานภาครัฐ 
หรือเอกชน หรือต่างประเทศ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้เข้าไปความรู้ศึกษานอกห้องเรียน เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้
ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน จะต้องทำรายงาน
ประกอบ และมีการนิเทศน์จากคณาจารย์ในหลักสูตร 
 Students entering to an industrial training program with the enterprises as industrial 
sector, the business sector, other public organizations governmental or private organization or in 
the foreign county under the permission of program committees by allowing students to learn and 
comparing their knowledge with practical work experience for a period of at least 8 weeks during 
summer 
 
IT2301-226 พื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์            3(2-2-5) 
 (Software Engineering Fundamentals)       
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์  การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้  การออกแบบ
สถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ หลักการใช้ภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบ UML (Unified 
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Modeling Language) การทดสอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การตรวจสอบ 
ความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
 Software engineering fundamentals, software processes, system development life 
cycles, software requirements analysis, user interaction designing, computer architecture designing, 
object designing guidelines, UML (Unified Modelling Language) graphical design principles, software 
testing, software project management, software evolutions, reasoning verification, software budgets 
analysis, software quality assurance, software process integration evaluation and software 
engineering supporting tools 
 
IT2301-227 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 
 (Computer Programming Fundamentals)      

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
  

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบไวยากรณ์ คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล ชนิดของข้อมูล ตัว
ดำเนินการ เงื่อนไข การเปรียบเทียบ การทำซ้ำโปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โปรแกรม
แบบเรียกซ้ำ ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
 Conceptual syntax, input and output instructions, data types, operators, conditions, 
comparatives, loops, subprograms and parameters. Introduction to file usage, recursive program, 
selected structured programming language 
 
IT2301-228 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมประยุกต์               3(2-2-5) 
 (Application Structure Design Pattern)       

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
  

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ MVC, MVP และ MVVM เป็นรูปแบบการออกแบบที่ได้รับความนิยม สาม
แบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ Model View Controller (MVC), Model View Presenter (MVP) และ Model 
View View-model (MVVM) รูปแบบการออกแบบทั้งหมดนี้ สามารถช่วยนักพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นอย่างมากใน
เรื่องการเชื่อมโยง ง่ายต่อการทดสอบและบำรุงรักษา      
 MVC, MVP, and MVVM are three popular design patterns in software development, 
looking Model View Controller (MVC), Model View Presenter (MVP) and Model View View-model 
(MVVM) one by one, design patterns, developing applications loosely combined, easy to test and 
maintain 
 
IT2301-229 DevOps                                                                      3(2-2-5) 
 (Development Operations)       
                  รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่ม ี
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
         แนวคิดพ้ืนฐานในการฝึกปฏิบัติ DevOps เพ่ือให้ความเข้าใจวิธีการปรับใช้และการบำรุงรักษาแอปพลิเค
ชันผ่านกระบวนการ DevOps รวมถึงการสร้างซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือของไซต์ เทคโนโลยีคอนเทน
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เนอร์แบบ Open Source ด้วย Kubernetes โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ดหรือ Script การรวมอย่างต่อเนื่อง 
การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง การจัดส่งอย่างต่อเนื่อง ระบบสังเกตการณ์และการปฏิบัติ DevOps 
  Fundamental concepts into DevOps practices, understanding how to deploy, use, and 
maintain applications through DevOps processes, the topics including rapid build software delivery, 
site reliability, open container ecosystem with Kubernetes, Infrastructure as a code, continuous 
Integration, continuous deployment and continuous celivery, observability systems and practices 
DevOps 
 
IT2301-230 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ       3(3-0-6) 
 (Computer Architecture and Operating System)      

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  วงจรภายในคอมพิวเตอร์ ระบบตัวเลขที่
เกี่ยวข้อง ระบบประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยรับเข้าและส่งออก หน่วยเก็บข้อมูลแบบถาวร อุปกรณ์ต่อพ่วง 
Computer Peripherals, โครงสร ้างของ RISC (Reduced Instruction Set Computer) และ CISC (Complex 
Instruction Set Computer) Architecture หลักการของการเขียนโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ การจัดการ
ระบบงานแบบ Multitasking และ Multithreading การจัดการระบบงาน การจัดการหน่วยความจำและการจัดการ
แฟ้มข้อมูล 
 Practical of computer architecture, digital circuits, numbering systems, CPU (Central 
Processing Unit), memory, input and output unit, secondary storage devices, computer peripherals, 
the architecture of RISC (Reduced Instruction Set Computer) and CISC (Complex Instruction Set 
Computer), system programming principle and OS (Operating System), the management of 
multitasking and multithreading process, process management, memory management, and file 
management 
 

IT2301-231 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6) 
 (Information Technology Infrastructure Management)     

 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 

 ภาพเบ็ดเสร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ระบบประมวลผล และโครงสร้าง
พื้นฐานประเภทต่าง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกรณีศึกษา นักศึกษาต้องทำการศึกษา ความ
ต้องการ เขียนข้อเสนอโครงการ พร้อมข้อกำหนดความต้องการ และนำเสนอโครงการ นอกจากนี้วิชานี้ ยังกล่าวถึง 
ประเด็นต่าง ๆ ในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การ
บำรุงรักษาและผลกระทบต่อองค์กร 
 Comprehensive picture of the information system in both hardware, processing system 
and basic computing infrastructure type, supplying information technology system through case 
studies, learn the requirements, write proposal with defining requirements and present the proposal, 
discussing the various issues in the provision of information technology solutions such as project 
management, system maintenance, and the impact on the organization 
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กลุ่มวิชาเลือกสาขา (Selective Course in Information Technology) 
IT2301-331 การเขียนโปรแกรมภาษาร่วมสมัย                3(2-2-5) 
 (Modern Language Programming) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-228 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู/่Corequisite: ไม่มี 
 แนวความคิด องค์ประกอบและการเขียนโปรแกรมคำสั่งภาษาร่วมสมัยภาษาใดภาษาหนึ่ง  อาทิ เช่น 
ชนิดของข้อมูล ค่าคงที ่ตัวแปร นิพจน์ คําสั่งรับข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์ คําสั่งในการกําหนดค่า คําสั่งควบคุม การ
ประมวลผลข้อความ ชนิดข้อมูลโครงสร้างโปรแกรมย่อย การออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ โดยการปฏิบัติจริง 
 Principle, components, and coding a modern language such as data type, instant 
variables, parameters, arguments, syntax, input and output representation, instructional declaration, 
control, data processing, sub-program data structures types, and practice on program designing 
 
IT2301-332 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่          3(2-2-5) 
 (Mobile Application Development) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-228 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะในการสร้างและปรับใช้แอป
พลิเคชัน Android โดยเฉพาะพื้นฐานชอง Object Oriented รายวิชานี ้จะครอบคลุมถึงพื ้นฐานของการเขียน
โปรแกรม Android รวมถึงการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การใช้ไฟล์ Java รวมทั้งหารือเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
 Mobile application development for the Android platform; learning the skills for 
creating and deploying Android applications, particular emphasis on Object Oriented fundamentals, 
covering to the basics of Android programming; designing User Interface, implement Java files as 
well as discuss database related matters 
 
IT2301-333 การพัฒนาโปรแกรมเว็บ             3(2-2-5) 
  (Web Programming) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-219 เทคโนโลยีเว็บ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 การเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ที ่สามารถใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บเบส รูปแบบและ
โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บโดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนหลัง  ภาษา PHP จะถูกใช้เพื่อสอน
นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและเครื่องมืออื่น  ๆที่ใช้ในการพัฒนา
เว็บไซต ์รวมถึงระบบการจัดการฐานข้อมูล การใช้งานโปรแกรมเชิงวัตถุเพ่ือการพัฒนาเว็บ 
 Programming in various languages that can be used to develop web base application; 
formats and structures of languages used to develop web especially, back-end web development, 
PHP language for creating web application with database connection, other web development tools; 
database management system, applications of object-oriented programs for web development 
 
IT2301-334 การพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษาไพตอน         3(2-2-5) 
 (Python Programming)  
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 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-228 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ชนิดข้อมูลค่าคงที่และตัวแปร ตรรกะ การไหลเวียนของการควบคุม 
ฟังกชั่น และโครงสร้างการควบคุม กฎของขอบเขต การจัดการข้อมูลตัวแปรสตริง ตัวแปรชนิดลิสต์ ตัวแปรชนิดทูเพิล 
และตัวแปรชนิดดิกชันนารี การจัดการแฟ้มข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาไพธอน 
 Study and practice on the use of data types, constants and variables, logic, flow of 
control, functions and structure of control, boundary rule, string variable data handling, list type 
variables, tuple type variable and dictionary type variables, data file management and object-
oriented programming with Python 
 
IT2301-335 การพัฒนาโปรแกรมข้ามแฟลต์ฟอร์ม                 3(2-2-5) 
 (Cross Platform Application Development) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-228 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
         เขียนคร้ังเดียววิ่งได้ทุกทีถ่ือเป็นความจริงเมื่อพูดถึงการพัฒนาแอปแบบขา้มแพลตฟอร์มแบบไฮบริดนักพัฒนา
เว็บใช้ HTML5, CSS และ JavaScript อยู่แล้วดังนั้นจึงเปน็เร่ืองที่สมเหตุสมผลที่จะสร้างเว็บและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ดว้ย
สิ่งที่พวกเขารู้ การพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริดเหมือนเนทีฟกำลังได้รับแรงผลักดันด้วยเหตุนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อต้นทุนในการพัฒนาลดลงอย่างมาก 
         The “write once, run anywhere" mantra holds true development of hybrid, cross-platform 
apps. Web developers are already using HTML5, CSS and JavaScript, web and mobile apps development 
with what they know! Hybrid, native-like, mobile app development by gaining momentum for that reason, 
especially since development costs are significantly reduced 
IT2301-336 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ         3(2-2-5) 
 (Practical Computer Networking) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-220 พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 การนำทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติกับอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย เช่น อุปกรณ์
หาเส้นทาง และอุปกรณ์สวิทชิ่ง และระบบปลายทางอย่างระบบเครือข่ายไอพี ทั้งแบบเซกเมนต์เดียว และหลาย
เซกเมนต์ โพรโทคอลการหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย การสร้างเครือข่ายด้วย
อุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โพรโทคอลชั้นทรานสปอร์ตต่างๆ ไอพีเวอร์ชั่น 4 ไอพีเวอร์ชั่น 6 
โพรโทคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี โพรโทคอลการตั้งค่าโฮสแบบพลวัต ดีเอชซีพี และโพรโทคอลบน
เครือข่ายพ้ืนที่กว้าง เช่น พีพีพี และเฟรมรีเลย์ 
 Computer networking theory into practice with network equipment (i.e., routers, 
switches), and end-systems in the areas of both single segment IP networks and multiple segment 
IP networks; static and dynamic routing protocols; network access control; LAN switching, virtual LAN 
(VLAN); transport layer protocols; IPv4 , IPv6 ; Network Address Translation (NAT) protocol; Dynamic 
Host Configuration Protocol (DHCP); WAN Protocols (i.e. PPP, and frame-relay) 
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IT2301-337 MTCNA               3(2-2-5) 
 (Mikrotik Certified Network Associate) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-220 พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Router OS สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ MikroTik นำอุปกรณ์ไป
พัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้งานกับองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ิมศักยภาพในการใช้งานให้หลากหลายและตรงความต้องการ 
 By the end of this training session, the student will be familiar with RouterOS software 
and RouterBOARD products and be able to connect the client to the Internet. He will also be able 
to configure, manage, do basic troubleshooting of a MikroTik router and provide basic services to 
clients 
 
IT2301-338 พื้นฐานเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ                 3(2-2-5) 
 (Cloud Computing Fundamentals) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-220 พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 โครงสร้างของระบบคลาวด์, รูปแบบการให้บริการของระบบคลาวด์, รูปแบบการติดตั้งระบบคลาวด์, 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบคลาวด์, การบริหารจัดการระบบคลาวด์, ความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์, ค่าชี้
วัดประสิทธิภาพของการบริการ และ ค่าชี้วัดในทางธุรกิจและรูปแบบการคิดค่าบริการของบริการของระบบคลาวด์ 
 Cloud architecture, cloud delivery models, cloud deployment models, cloud-Enabling 
technology, cloud management, cloud security, service quality metrics, and business cost metrics 
and pricing models for cloud services 
 
IT2301-339 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย           3(2-2-5) 
 (Network Analysis and Design) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-220 พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 โครงสร้างและการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิงเตอร์  โดยยึดหลักการออกแบบที่เป็น ไปตาม
ระเบียบการออกแบบสารสนเทศ ร่วมถึงการประยุกต์ใช้และการติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งในองค์กรระดับเล็ก และอง
กรค์ระดับใหญ่ โดยยึดหลักเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  Computer network architecture and design; principles of information technology design 
rules, implementation and installation of the network design, both in small organization and large 
organization and modern technology trend 
 
IT2301-340 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง          3(2-2-5) 
 (Internet of Things)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 หลักการของอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง เซ็นเซอร์ การระบุตำแหน่งที่ตั้ง การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอล 
การจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัย เทคโนโลยีของ IoT สถาปัตถยกรรม มาตรฐาน การพัฒนา IoT เทคโนโลยีและ
แอปพลิเคชั่น และฝึกปฎิบัติ 
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 IoT concepts; sensor, location, wireless protocols, data storage and secuity; IoT 
technologies; architectures; develop and implement IoT technologies and application; and practice 
 
IT2301-341 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 
 (Computer Graphic and Design)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-221 พ้ืนฐานระบบสื่อประสม  
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 กราฟิกแบบราสเตอร์และแบบเวกเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลรูปทรงวัตถุแบบสองและสามมิติ กระบวน 
การสร้างภาพสามมิติ เทคนิคการฉายภาพและการแปลง เทคนิคด้านแสงและแสงเงาสามมิติ เทคนิคการสร้าง 
ลวดลายของพื้นผิวสามมิติเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ  เทคนิคการประมวลผลหลังการสร้างภาพกราฟิก หน่วย 
ประมวลผลกราฟิกมาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับการโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกภาษาโปรแกรมและสคริป 
สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างโมเดลและภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกสาม
มิติ การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์เบื้องต้น  และการใช้งานซอฟต์แวร์สร้าง
ภาพกราฟิกสามมิติ 
 Raster and vector graphics, 2D and 3D object representations, 3D rendering pipeline, 
3 D projection and transformation techniques, 3 D lighting and shading techniques, 3 D texture 
mapping techniques, 3D rendering techniques, post production techniques, graphic processor units, 
standard computer graphic application programming interfaces, programming and scripting languages 
for interactive 3D computer graphics, 3D computer graphic modeling and rendering software, creating 
basic   interactive 3D computer graphic applications, using 3D computer graphics software 
 
IT2301-342 การสร้างสื่อดิจิทัล                  3(2-2-5) 
 (Digital Media Production)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-221 พ้ืนฐานระบบสื่อประสม  
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 การเรยีนรู้ด้านการสร้างสื่อต่าง ๆ เช่น งานโฆษณา, งานป้ายประกาศต่าง ๆ , ฉากภาพยนตร์, สารคดี 
และมิวสิควิดีโอ ทักษะการเรียนรู้ที่จะรวมถึงการวางแผน การเตรียมงาน และการเขียนบทต่าง ๆ ขั้นตอนในการผลิต 
หลังการผลิต เทคนิคการใช้กล้อง และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้สำหรับการตัดต่อวิดีโอและงานด้านกราฟิก  การแก้ไขเสียง 
และวีดีโอ การถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต (video Streaming / internet live broadcast) อีกทั ้งส่งเสริมให้ 
นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ เพ่ือสร้างสื่อดิจิตอลที่สามารถปรับใช้ให้เข้าในยุคปัจจุบันได้อีกด้วย  
 Media forms such as commercials, public service announcements, movie scenes, 
documentaries, and music videos. Skills learned will include preproduction planning and writing, 
production, postproduction, camera techniques, equipment use, video editing and graphics, sound 
editing, and video Streaming / internet live broadcast, additional emphasis in this course will be 
media literacy and digital citizenship, encouraging students to think critically to analyze current 
media forms as well as media industry practices 
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IT2301-343 คอมพิวเตอร์เอมิเมชั่น              3(2-2-5) 
 (Computer Animation)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-221 พ้ืนฐานระบบสื่อประสม  
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์แบบสองและสามมิติ การศึกษาเกี่ยวกับ ขัน้ตอน การทำงาน
การผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิต ิ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและ
ฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิต ิ และการตัดต่อ เป็นต้น 
 Building up their portfolio of digital work by focusing on the further study and 
exploration of computer animation, increase the knowledge of the process of animation from initial 
concept and storyboarding through final rendering by using animation software and studying both 
traditional and digital animation techniques 
 
IT2301-344 การสร้างและผลิตสื่อประสมเชิงโต้ตอบ         3(2-2-5) 
 (Interactive Multimedia Design and Production) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-221 พ้ืนฐานระบบสื่อประสม 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ภาพรวมของสื่อสิ่งพิมพ์เทคโนโลยีมัลติมีเดียแบบโต้ตอบผ่านการทำงาน ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ เครื่องมือ
มัลติมีเดียต่าง ๆ การแนะนำให้รู ้จักกับการออกแบบและการผลิต รวมถึงกระบวนการ ของการพัฒนาโปรแกรม
มัลติมีเดียแบบโต้ตอบ การเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างข้อความกราฟิก การสร้างเสียง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวและการสร้างวิดีโอในเทคโนโลยีที่ต่างกัน 
 An overview of the hypermedia/interactive multimedia technology through working 
with various hypermedia/interactive multimedia tools, the design and production process of 
developing interactive multimedia applications, learn various tools concentrating on different 
aspects of the technology; text, graphics, audio, animation, and video, developing an understanding 
of how such technology in education and industry settings, developing an understanding of 
hypermedia/interactive multimedia; design principles, developing interactive multimedia-based 
applications, simulates the practice in the multimedia industry, work in groups and take on different 
roles, primarily interactive, collaborative, multi-disciplinary, and student-centered, large portion of 
devoted to hands-on activities 
 
IT2301-345 การออกแบบและพัฒนาเกมส์                  3(2-2-5) 
 (Gaming Design and Development)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-221 พ้ืนฐานระบบสื่อประสม 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ประเภทของเกมส์ หลักการด้านจิตวิทยาสำหรับการออกแบบเกมแนวคิดและแนวปฏิบัติในการออก 
แบบเกมส์ การวิเคราะห์เกม ลำดับและพัฒนาเนื้อเรื่อง การออกแบบเกม การออกแบบตัวละครและสิ่งสร้างสรรค์ใน
เกม การสร้างภาพเคลื ่อนไหว การโปรแกรมเกมแบบสองและสามมิติ การนำเสนอภาพและเสียง การทดสอบ 
กฎหมายและจริยธรรมในการพัฒนาเกม กระบวนการพัฒนาเกมส์ เทคนิคการโมเดล และสร้างภาพสำหรับโปรแกรม
ประยุกต์ด้านกราฟิกแบบเวลา จริง เทคนิคการจำลองสำหรับการพัฒนาเกมอุปกรณ์ และแพลทฟอร์มสำหรับเกมส์ 
มาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับการ พัฒนาเกมส์การใช้งานเกมเอ็นจินและเครื่องมือในการพัฒนาเกม 
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 Game genres, psychological principles for game design, game design concepts and 
guidelines, game analysis, story development, game design, character and creature design, 
animation, programming 2D&3D games, visual and audio art production, testing, law and ethical 
issues in game development, game development process, modeling and rendering techniques for 
real-time computer graphics applications, simulation techniques for game development, game i/o 
devices and platforms, application programming interface standards for game development, use of 
game engines and development tools 
 
IT2301-346 มัลติมีเดียกับการดะวะห์            3(2-2-5) 
 (Multimedia and Da'wah)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-221 พ้ืนฐานระบบสื่อประสม 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อฮาลาลผสม การประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อนำไปใช้การ
ดะวะห์ในชีวิตจริงเพื ่อตอบสนองสังคมโดยผ่านช่องทางของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสื ่อกลางในการดะวะห์   
หลักการสร้างและออกแบบข้อความ รูปภาพนิ่ง กราฟฟิก เสียง และภาพเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม 
รายวิชาที่สอนการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารแล้ว ยังสามารถผลิตรายการโดยใช้ความรู้ด้านมัลติมีเดียกับหลักการเผยแพร่ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 Designing or develops of halal multimedia production, primary objective teaches 
participants how to designing text, graphics, sound animation, and video with particular of Islamic 
concept 
 
IT2301-347 การจัดการองค์ความรู้           3(3-0-6) 
 (Knowledge Management)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ ข้อมูล ประเภทของความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ มุมมองในด้านองค์การ มุมมองในด้านการจัดการ บุคลากรในการจัดการความรู้ วัฒนธรรม
องค์กรกับการจัดการความรู้ กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบจัดการความรู้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ เช่น การจัดเก็บ การค้นคืนความรู้ และการสกัดความรู้ รวมถึงการนำไปใช้ 
การประเมินผลความสำเร็จ และปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ การสกัดความรู้และ การแปลงความรู้ซ่อนเป็นความรู้
ชัดแจ้ง ระบบการค้นพบองค์ความรู้ ระบบการจับยึดความรู้ เช่น แผนที่แนวคิด แบบจำลองกระบวนการ การรับข่าว 
แหล่งความรู้วิกิ ระบบการแบ่งส่วนความรู้ เช่น ออนโทโลยี เครื่องมือ การแบ่งประเภท เครื่องมือประเภทเอ็กเอ็มแอล 
บทสรุป และอนาคตของการจัดการความรู้ 
  Introduction to knowledge management, definitions, concepts and applications. The 
nature of knowledge, knowledge management solutions, organizational impacts of knowledge 
management, factors influencing knowledge management, knowledge management assessment of 
an organization, knowledge management technologies such as artificial intelligence and digital 
libraries, preserving and applying human expertise and knowledge-based systems, knowledge 
elicitation and converting tacit knowledge to explicit, knowledge discovery systems, knowledge 
capture systems such as concept maps, process modeling, RSS, Wikis methods, knowledge sharing 
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systems such as ontology, categorization and classification tools, XML-based tools, conclusion and 
future of knowledge management 
 
IT2301-348 คลังข้อมูลและการขุดค้นข้อมูล          3(3-0-6) 
 (Data Warehousing and Data Mining)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 แนวคิดคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เทคนิคการออกแบบ และพัฒนาระบบคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
เครื่องมือและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติการ การจัดดำเนินการในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ 
ใช้เหมืองข้อมูลในเชิงธุรกิจและกรณีศึกษา 
              The principle of data warehousing and data mining, data warehousing and data mining 
designing and developing, big data management tools and technologies usage, and the applied of 
data mining in businesses and case studies 
 
IT2301-349 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6) 
 (Information Technology Project Management) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ภาพรวมของการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณการ การติดตาม ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบและทบทวน ก่อนเริ่มโครงการจนปิดโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ การบูรณาการงานโครงการ การกำหนด 
กรอบงาน การจัดการเวลา การจัดการต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทาง การ
สื่อสาร การจัดการความเสี่ยงและการจัดหา ประเด็นการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี ใน
การจัดการโครงการและการนำเสนอโครงการ 
 IT project, elements of the project; overview of project management in information 
technology, study the feasibility of the project, project planning, estimating, tracking, controlling, 
monitoring and reviewing before the project start until the project closed including the project 
integration, identify project scope, time management, cost management, quality control, human 
resource management, communications management, risk management and procurement, project 
management technology, use of technology in project management and project presentation 
 
IT2301-350 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจเชิงฉลาด          3(3-0-6) 
 (Decision Support and Business Intelligent Systems) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการการตัดสินใจของมนุษย์ แนะนำการสร้างโมเดลและการ
วิเคราะห์การตัดสินใจ แนะนำการทำประโยชน์สูงสุด และการโปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองและแก้ปัญหา การ
โปรแกรมเชิงเส้นในสเปรดชีต การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และวิธีการซิมเพล็กซ์ การโมเดลผังเครือข่าย การโปรแกรม
เชิงเส้นที่เป็นเลขจำนวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลายวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ การถดถอย การ
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วเิคราะห์การแบ่งแยก การวิเคราะห์ อนุกรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย การจำลอง การจำลองโดยใช้ โปรแกรม GPSS 
และการจัดการโครงการด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
              Decision support systems, human decision making process, introduction of modelling 
and decision making analysis, high values and linear programming, modelling and problem solving, 
the use of linear programming in spreadsheet, the sensitive analysis, simplex methods, network 
modelling, integer number linear programming, goal and several aims programming, regression 
analysis, splitting analysis, time series analysis, queuing theory, modelling and GPSS modelling, and 
decision support system project management 
 
IT2301-351 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์           3(3-0-6) 
 (Supply Chain and Logistics Management) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 วิชานี้กลาวถึงความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีต่อโซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและ
สินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ และการจัดซื้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน และแนวโน้มการพัฒนาการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระดับโลก  
 Definition and principles of logistics and supply chains, the importance of logistics and 
supply chains to the economy and organization, the role of the industrial logistics in supply chains, 
computer and Information Technology for Logistics and supply chain, system planning for logistic 
and supply chain, the importance of customer services, inventory management, transportation, 
packaging, purchasing, and operational controlling, trends in developing global supply chain and 
logistics management 
 
IT2301-352 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น            3(2-2-5) 
 (Introduction to Business Intelligence)  
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานของ
อัจฉริยะทางธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ บาลานซ์สกอร์การ์ด เครื่องมือต่างๆ ใน
การสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจในองค์กร การประยุกต์ใช้อัจฉริยะทางธุรกิจบนระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร แอพ
พลิเคชันต่างๆ ของอัจฉริยะทางธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน 
 Basic principles of business intelligence (BI); components of BI; BI infrastructure, data 
warehousing and data mining, business performance management, balanced scorecard, dashboard, 
tools for implementing BI in an organization; BI applications in information system platforms; BI 
applications used in current businesses 
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IT2301-353 การตลาดรูปแบบดิจิทอล              3(3-0-6) 
 (Digital Marketing) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: ไม่มี 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญของการตลาดดิจิทัลต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคม การใช้เว็บไซต์ 
เครือข่าย สังคม แล โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาด ฐานข้อมูลของลูกค้าเพ่ือ
การตลาดดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การวัดประสิทธิผลของ
เครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล 
 Definitions, importance of digital marketing for business, consumers, and society, usages 
of websites, social networking, and mobile phones as channels for selling and marketing 
communications, customer database for digital market, content creation, media design, software 
application, tools for measuring effectiveness of digital marketing, ethics in digital marketing 
  
IT2301-354  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1          3(3-0-6) 
              (Specific Course in Information Technology I)       

              รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite:   ไม่มี 

              รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite:  ไม่มี 
  

 ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสน 
เทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม  
 The study about the different topics from the normal subjects offered in order to keep 
pace with change in information technology at that time which determine the subject description 
appropriately 
 
IT2301-355 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2          3(3-0-6) 
              (Specific Course in Information Technology II)       

              รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite:   ไม่มี 

              รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite:  ไม่มี 
  

 ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสน 
เทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม  
 The study about the different topics from the normal subjects offered in order to keep 
pace with change in information technology at that time which determine the subject description 
appropriately 
 
 IT2301-356 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3          3(3-0-6) 
              (Specific Course in Information Technology III)       

              รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite:   ไม่มี 

              รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite:  ไม่มี 
  

 ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสน 
เทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม  
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 The study about the different topics from the normal subjects offered in order to keep 
pace with change in information technology at that time which determine the subject description 
appropriately 
 
กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
IT2301-460 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                6(0-35-1) 
 (Information Technology Project) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบโครงการ ที่
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การดูแล  และแนะนำของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชา 
เค้าโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Study or research of interesting current topics in information technology undertaking a 
work project based by applying the theoretical aspects of the information technology studies under 
the supervision of a faculty member to be able to present a complete result of the proposed topic 
and study as continued from Information Technology Project Proposal subject 
 
IT2301-461 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                       6(0-35-1) 
 (Information Technology Cooperative Education) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 วิชาสหกิจศึกษา ให้น ักศึกษาได้ม ีส ่วนร่วมการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับสถาน
ประกอบการ หรือ องค์กรที่เสนอความต้องการระบบสารสนเทศ จะต้องปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลและแนะนำ
ของ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับตัวแทนองค์กร เพ่ือที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและ
ศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชา เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
หรือปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์  โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้ การศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงโดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจำเป็นที่ จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการ
ต่อคณะกรรมการสอบและองค์กร 
 This Cooperative Education course will provides students with practical work 
experience at enterprises or work site while studying as real employees for least one semester with 
minimum of 16 working weeks by integrating related academic preparation with practical work 
experience. After completion, students need to present their works to the examination committee 
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IT2301-462 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์                    6(0-35-1) 
 (Experiential Learning) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite: IT2301-224 เค้าโครงวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู่/Corequisite: ไม่มี 
 เป็นวิชาทางเลือกท่ีนักศึกษาสามารถลงเรียนแทนวิชาโครงงานและสหกิจศึกษาโดยให้นักศึกษารับงาน
ทำเป็นฟรีเลนส์หรือลูกจ้างชั่วคร่าวหรือประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมีผลงานเป็นที่
ประจักษ ์
 Optional subject where students can take courses instead of project and co-operative 
studies by taking work as a freelance or temporary employee or do entrepreneurship related to 
information technology 
 
        รายวิชา IT2301-460, IT2301-461 และ IT2301-462  ให้นับเป็นวชิาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ที่เอ้ือแก่
นักศึกษาที่ต้องการทำโครงงานสารสนเทศ ทำสหกิจศึกษา หรอื การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยบังคับให้นักศึกษลงทะเบียน
เรียนเรียนวิชาใดวชิาหนึ่งเทา่นัน้ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง 
 
  



หน้า  88 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ภาคผนวก ข 
(1) ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ปรัชญาหลักสูตร 
ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศที ่ม ีความรู ้ทางด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ 
ประยุกต์ใช้งานด้านโปรแกรมมิ่งการจัดการฐานข้อมูล การสื่อสาร และ
จัดการข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นใน การเป็น
นักวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่  สอดคล้อง
ตามหลักการอิสลาม มุ่งเน้น การปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจ
ในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่าง มีความรับผิดชอบ 
ซื ่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้าง สรรค์ผลงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่ การพัฒนาประเทศ 

 

ความสำคัญ 
เนื่องด้วยเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าว 

หน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการ 
บุคลากรที ่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้  
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีพร้อม เพียงพอ 
ต่อการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็ง  ในการ 
พัฒนาประเทศต่อไป 

 

ปรัชญาหลักสูตร 
ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  ความสามารถ และมีทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ภาครัฐและเอกชน สามารถประยุกต์งานด้านมัลติมีเดีย ด้านซอฟแวร์ 
ด้านการสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เป็นผู้
ใฝ ่ศ ึกษาและแก้ปัญหาได้  มุ ่งเน้นในการเป็นนักว ิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องตามหลักการอิสลาม ดัง
โองการอลักรุอาน 

َحاِريَب َوتََماِثيَل َوِجفَاٍن َكاْلجَ  َواِب  يَْعَملُوَن لَهُ َما َيَشاُء ِمن مَّ

اِسَياتٍ   َوقُدُوٍر رَّ

ความว่า “พวกเขา (ญิน) ทำงานให้เขา (สุลัยมาน) ตามที่เขาต้องการ (เช่น
สร้าง) ปราสาทหลายแห่งที่สูงตระหง่าน และบรรดาหุ่นจำลอง และบรรดา
โคมใส่อาหารมีขนาดเท่าบ่อน้ำและบรรดาหม้อสำหรับหุงอาหารตั้งอยู่กับ
ที”่ (สูเราะฮฺ สะบะอ์ อายะท่ี 13)  

ความสำคัญ 

เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตให้รอบรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สร้างบัณฑิตให้เป็นบุคคลในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักการอิสลาม โดยมุ่งเน้นทักษะทางด้านสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการ

- เพิ่มการอธิบายปรัชญาและ 
ห ล ั ก ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง
หลักสูตรที่มุ ่งเน้บัณฑิตอัน
พึงประสงค ์
- เพ่ิมอายัตอัลกุรอาน 
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เป ็นบ ุคคลแห ่งการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษที่  21 การเข ียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การสร้างงานมัลติมีเดีย 
อีกทั ้งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศและการการทำงานเป็นทีม  เพ่ือ
สามารถนำความรู้ที่ได้ ต่อยอดในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและใฝ่สันติ 
2. มีความร ู ้ทางด ้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งทฤษฎี 
3. มีความรู้และทักษะในวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสาร 

สนเทศเป็นอย่างดี  ม ีความเช ี ่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบ
ฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบเครือข่ายสื ่อสาร ระบบธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อหลายแบบ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบ
สารสนเทศสุขภาพ ระบบจัดการสารสนเทศ รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบและ พัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์เชิงประยุกต์ได้อย่างม ีประสิทธิภาพ 

4. สามารถปฏิบัติตามหลักวิชาการและศาสตร์ความรู้ที่มีบนพื้นฐาน
และ หลักการอิสลามที่ถูกต้อง 

5. มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารและพัฒนา
ตนเอง 

6. สามารถนำความรู ้มาประยุกต์ใช ้ได ้จร ิงและสามารถทำการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำรงชีวิตและให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและใฝ่สันติ 
2. มีความรู ้และความเชี ่ยวชาญในศาสตร ์ทางด้านสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและที่เกี ่ยวข้องทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี  
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ การศึกษาต่อ
ในระดับสูง และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน 

3. สามารถปฏิบัติตามหลักวิชาการและศาสตร์ความรู้ที่มีบนพื้นฐานและ
หลักการอิสลามที่ถูกต้อง 

4. มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประมวลองค์ความรู้ภายใต้
การทำวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ  

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกันกับผู้อื่น และเรียนรู้การทำงาน 
เป็นทีมได้อย่างดี 

6. มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประมวลองค์ความรู้ภายใต้
การทำโครงานและสหกิจศึกษา 

 
- แยกวัตถุประสงค์เป็นข้อ

ย่อยๆ 
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หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกันกับผู้อื่น และเรียนรู้การ
ทำงาน เป็นทีมได้อย่างดี 

8. มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เป็น พ้ืนฐานในการนำไปใช้ ในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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(2) ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร 

  

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology 
(English Program) 

ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology 
(International Program) 

- เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรภาษา
อังกฦษเป็นหลักสตูรนานาชาต ิ

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology) 
 ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Information Technology) 

ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อยอ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology) 
 ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Information Technology) 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายสาฮีดัน อับดลุมานะ 
2. นางสาวนุรุลฮสุนา อับดุลลาฏีฟ 
3. นางสาวสุอัยดา บือแน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายเฟาซาน มาปะ 
2. นางสาวนุรุลฮสุนา อับดุลลาฏีฟ 
3. นางสาวสุอัยดา บือแน 
4. นายมะฟายซู เจ๊ะแว 
5. นายสาฮีดัน อับดลุมานะ 

- เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ จากเดมิ 
3 ท่าน เพิ่มเป็น 5 ท่าน 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. นายสาฮีดัน อับดลุมานะ 
2. นางสาวนุรุลฮสุนา อับดุลลาฏีฟ 
3. นางสาวสุอัยดา บือแน 
4. นายเฟาซาน มาปะ 
5. รศ. นิแวเต๊ะ หะยีวามิง 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. นายเฟาซาน มาปะ 
2. นางสาวนุรุลฮสุนา อับดุลลาฏีฟ 
3. นางสาวสุอัยดา บือแน 
4. นายมะฟายซู เจ๊ะแว 
5. นายสาฮีดัน อับดลุมานะ 

- เปลี่ยนอาจารย์ประจำ เพื่อ
ทดแทนอัตรากำลังท่ี ลาออก 
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(3.1) ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2559 กับ โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 

 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต ทั้งหมด  137  หน่วยกิต 
 3.1.2.1 หมวดศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า   35 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต ทั้งหมด   124 หน่วยกิต 
3.1.2.1 หมวดศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา   8  หน่วยกิต ก. กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา   8  หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 หน่วยกิต ข. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต 
 

ง. กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ง. กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 

 

เหตุผลของการปรับปรุง: เพื่อให้โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2552 และโครงสร้างหลักสูตรในหมวดศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมทั้งสอดคล้อง
กับ นโยบายด้านการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับทักษะการใช้ ชีวิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างชีวิตก่อนอาชีพ” 
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(3.2) ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2559 กับ โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.2.1. หมวดเฉพาะด้าน  96 หน่วยกิต 
  
 ก. กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

จำนวนไม่น้อยกว่า   86 หน่วยกิต  
ก. กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 

- เปลี่ยนชื่อกลุ่มกลุ่มจากกลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์ เป็น
วิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ได้รวมวิชาคณิตศาสตร์จากสามวิชา 9 หน่วยกิจ เป็นสอง
ว ิชาหกหน่วยก ิจและเพ ิ ่มว ิชาพ ื ้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและภาษาสำหรับเทคโนโลยี สารสนเทศ  
12  หน่วยกิต 

ค. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
63 หน่วยกิจ 

 

ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  59  หน่วยกิต 
แยกกลุ่มเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็นสี่กลุ่มย่อยตาม
กรอบมามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2552 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ 26  หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต 

ง.   กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิจ  ค. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 12 หน่วยกิจ 
- เพิ่มทางเลือกตามความสนใจที่จะศึกษาเฉพาะด้าน เพื่อสอดรับ

และเท่าทันการเปลีย่น แปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ง. กลุ่มวชิาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

 
3.1.2.3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.1.2.3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เหตุผลของการปรับปรุง: เพื่อแยกแยะหมวดหมู่รายวิชาพื้นฐานหรือ core course ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน  
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(4) โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้าง
เดิม 

พ.ศ. 2559 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้าง
ใหม่ 

ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 
- กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษา 

30 
- 
- 
- 
- 

35 
8 
15 
3 
9 

32 
8 
12 
3 
9 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 
ก. กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

ค. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ง. กลุม่วิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

84 
9 
45 
9 
18 
12 
6 
- 
- 

96 
9 
63 
- 
- 
- 
- 

12 
- 

86 
9 
59 
15 
26 
12 
6 
12 
6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 6 6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 137 124 
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(5)  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของรายวิชาในหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
ก.  กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา   8     หน่วยกิต 
 (สำหรับนักศึกษามุสลิม) 
(1) GE2100-101 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development 1) 
1(0-2-1) 

(2) GE2100-102 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 2) 

1(0-2-1) 

(3) GE2100-103 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 3) 

1(0-2-1) 

(4) GE2100-104 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 4) 

1(0-2-1) 

(5) GE2100-105 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 5) 

1(0-2-1) 

(6) GE2100-106 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 6) 

1(0-2-1) 

(7) GE2100-107 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 7) 

1(0-2-1) 

(8) GE2100-108 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 8) 

1(0-2-1) 

 
(สำหรับนักศกึษาต่างศาสนิก) 
(1) GE2100-109 ศาสนศึกษา 

(Religions Studies) 
2(2-0-4) 

(2)  GE2100-110 บทบาทศาสนาในสังคม 
(Roles of Religions in Society ) 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
ก.  กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา   8     หน่วยกิต 
 (สำหรับนักศึกษามุสลิม) 
(1) GE2100-121 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development 1) 
1(2-0-1) 

(2) GE2100-122 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 2) 

1(2-0-1) 

(3) GE2100-123 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 3) 

1(1-1-1) 

(4) GE2100-124 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 4) 

1(1-1-1) 

(5) GE2100-125 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 5) 

1(1-1-1) 

(6) GE2100-126 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 6) 

1(1-1-1) 

(7) GE2100-127 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 7) 

1(1-1-1) 

(8) GE2100-128 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 
(Al-Qur’an for Quality of Life Development 8) 

1(1-1-1) 

 
(สำหรับนักศกึษาต่างศาสนิก) 
(2) GE2100-129 ศาสนศกึษา 

(Religions Studies) 
2(2-0-4) 

(2)  GE2100-130 บทบาทศาสนาในสังคม 
(Roles of Religions in Society ) 

2(2-0-4) 

- เปลีย่นรหสัวิชาและโครงสร้าง
หน่วยกิจ ตามการปรับปรุงของ
สวนกลาง 
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(3)  GE2100-111 ศาสนาและวัฒนธรรม 

(Religion and Culture) 
2(2-0-4) 

(4) GE2100-112 ศาสนาในกลุม่ประเทศอาเซียน 
(Religions in ASEAN) 

2(2-0-4) 
 

(3)  GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม 
(Religions and Culture) 

2(2-0-4) 

(4) GE2100-132 ศาสนาในกลุม่ประเทศอาเซียน 
(Religions in ASEAN) 

2(2-0-4) 
 

ข. กลุ่มวชิามนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  15               หน่วยกิต 
(1) GE2100-201 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต 

(Islam and the Way of Life) 
3(3-0-6) 

(2) GE2400-202 ทักษะการเรยีนและการศึกษาค้นคว้า 
(Study Skills and Research) 

3(3-0-6) 

(3) GE2100-203 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม 
(Communication and Dakwah in Islam) 

3(3-0-6) 

(4) GE2100-204 นักคิดมุสลิม และกลุม่ฟื้นฟูอิสลาม 
(Muslim Thinkers and Tajdid 
Movement) 

3(3-0-6) 

(5) GE2100-205 สันติศึกษา 
(Peace Studies) 

3(3-0-6) 

 
 

ข. กลุ่มวชิามนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12                หน่วยกิต 
(1) GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต 

(Islam and the Way of Life) 
3(3-0-6) 

(2) GE2100-222 การสื่อสารและการเผยแผ่ในอิสลาม 
(Communication and Propagation in 
Islam) 

3(3-0-6) 

(3) GE2100-223 สันติศึกษา 
(Peace Studies) 

3(3-0-6) 

(4) GE2100-230 การจัดการสมยัใหม ่
(Modern Management) 

3(3-0-6) 

 
 

- เปลี่ยนรหสัวิชาและโครงสร้าง
หน่วยกิจ ตามการปรับปรุงของ
สวนกลาง 

- เพิ่มรายวิชา GE2100-230 การ
จัดการสมัยใหม ่
- ถอนรายวิชา GE2400-202 ทักษะ
การเรยีนและการศึกษาค้นคว้า และ 
GE2100-204 นักคิดมุสลมิ และ
กลุ่มฟื้นฟูอิสลาม 
 
 

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    3  หน่วยกิต 
1)  GE2300-303   อิสลามกับวิทยาศาสตร ์                   3(3-0-6) 
                        (Islam and Science) 

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   3             หน่วยกิต 
1) GE2300-    322 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอิสลาม              3(3-0-6) 
                           (Islam and Science) 

 

ง. กลุ่มวิชาภาษา 12           หน่วยกิต 
1) GE2200-401  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ    3(2-2-5) 
                    (Thai for Foreign Learners) 
2) GE2200-402  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
                        (Thai in Daily Life)  
3) GE2200-403  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

ง. กลุ่มวิชาภาษา 12            หน่วยกิต 
1) GE2200-421  ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ     3(2-2-5) 
                    (Thai for Foreign Learners) 
2) GE2200-422  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
                        (Thai in Daily Life)  
9) GE2200-430  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 
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                        (Thai for Communication) 
4) GE2200-404  ภาษาไทยเชิงวิชาการ                    3(2-2-5) 
                        (Thai for Academic Purpose) 
5) GE2200-405  ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน                   3(2-2-5) 
                        (Arabic in Daily Life) 
6) GE2200-406  ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 
                       (Arabic for Communication)  
7) GE2200-407  ภาษามลายูสำหรบัชาวต่างชาติ                3(2-2-5) 
                       (Malay for Foreign Learners) 
8) GE2200-408  ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน                     3(2-2-5) 
                        (Malay in Daily Life) 
9) GE2200-409  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                     3(2-2-5) 
                       (Malay for Communication) 
10) GE2200-410  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                     3(2-2-5) 
                       (English in Daily Life) 
11) GE2200-411  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                      3(2-2-5) 
                       (English for communication) 
12) GE2200–412  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                      3(2-2-5)  
                        (English for Academic Purpose) 

                       (Malay for Communication) 
12) GE2200–433  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                     3(2-2-5)  
                        (English for Academic Purpose) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า   96            หน่วยกิต  
 ก. กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์             9  หน่วยกิต 
(1) IT2301-101 คณิตศาสตร์ดสิครตีสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Discrete Mathematics for Information 
Technology) 

3(3-0-6) 

(2) IT2301-102 แคลคูลสั  
(Calculus) 

3(3-0-6) 

(3) IT2301-103 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า   86            หน่วยกิต  
 ก. กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี             9       หน่วยกิต 
(1) IT2301-111 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Mathematics for Information Technology) 
3(3-0-6) 

(2) IT2301-112 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Statistics for Information Technology) 

3(2-2-5) 

(3) IT2301-113 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 
- มีการเปลืย่นแปลงช่ือกลุ่มเป็น
กลุ่มวิชาแกนทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
- รวมเนื้อหาวิชา IT2301-101 
คณิตศาสตร์ดสิครตีสำหรับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
IT2301-102 แคลคูลัส เป็นวิชา 



หน้า  98 
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(Statistics for Information Technology)  (Information Technology 

Fundamentals)  

IT2301-111 คณิตศาสตรส์ำหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เพิ่มวิชา IT2301-113 พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานและภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     12        หน่วยกิต 
(1) IT2301-201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Computer and Information Technology) 
3(2-2-5) 

(2) IT2301-202 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(IT Academic Writing) 

3(3-0-6) 

(3) IT2301-203 กฎหมายและจริยธรรมสำหรบัเทคโนโลยีสารสน 
เทศและมุมมองทางชารีอะห์  
(IT Laws and Ethics in Shariah Perspective) 

3(3-0-6) 

(4) IT2301-204 การงานและวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(IT for Professional Practice and 
Employment) 

3(3-0-6) 

ค. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ              63      หน่วยกิต 
 
(1) IT2301-301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้พ้ืนฐาน 

(Computer Programming Fundamental) 
3(2-2-5) 

(2) IT2301-302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
 (Object Oriented Programming) 

3(2-2-5) 

(3) IT2301-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
(Web Programming) 

3(2-2-5) 

(4) IT2301-304 การเขียนโปรแกรมภาษาร่วมสมัย  
(Modern Language Programming) 

3(2-2-5) 

ข. กลุ่มวชิาเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ             53         หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ                        12         หน่วยกิต 
(1) IT2301-211 ทักษะการคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Thinking Skills) 
3(3-0-6) 

(2) IT2301-212 การงานและวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(IT for Professional Practice and 
Employment) 

3(3-0-6) 

(3) IT2301-213 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 
(Information Assurance and Security)  

3(3-0-6) 

(4) IT2301-214 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligent Fundamentals) 

3(3-0-6) 

(5) IT2301-215 นวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(IT Innovation and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต ์                                  26           หน่วยกิต 
(1) IT2301-216 UXUI Design 

(User Experience and User Interface 
Design) 

3(3-0-6) 

(2) IT2301-217 กฎหมายและจริยธรรมสำหรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและมมุมองทางชารีอะห์  
 (IT Laws and Ethics in Shariah 
Perspective) 

3(3-0-6) 

- เพิ่มหนว่ยกิตจาก 9 เป็น 12 หน่วยกิต 
- เพิ่มรายวิชา IT2301-203 กฎหมายและ

จริยธรรมสำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมุมมองทางชารีอะห ์กลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
- เป็นการควบรายวิชาจากวิชา 

ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชพี และการ
สื่อสารทางวิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นวิชา IT2301-204 
การงานและวิชาชีพสำหรับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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(5) IT2301-305 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ

ปฏิบัตการ (Computer Architecture and 
Operating System ) 

3(3-0-6) 

(6) IT2301-306 โครงสร้างข้อมูลและการวเิคราะหข์ั้นตอนวิธี  
(Data Structure and Algorithm Analysis) 

3(3-0-6) 

(7) IT2301-307 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล  
(Database Designing and Management) 

3(2-2-5) 

(8) IT2301-308 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
(Human Computer Interaction) 

3(3-0-6) 

(9) IT2301-309 การสื่อสารข้อมลูและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์  
(Data Communication and Computer Networking) 

3(2-2-5) 
 
  

(10) IT2301-310 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ 
(Computer Networking and Internet 
Technology) 

3(2-2-5) 

(11) IT2301-311 ความปลอดภัยของสารสนเทศ  
(Information Security) 

3(3-0-6) 

(12) IT2301-312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
(Information System Analysis and Design) 

3(2-2-5) 

(13) IT2301-313 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน  
(Introduction to Software Engineering) 

3(3-0-6) 

(14) IT2301-314 ระบบสื่อหลายแบบขั้นพื้นฐาน  
(Multimedia System Fundamental) 

3(2-2-5) 

(15) IT2301-315 นวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT Innovation and Enterpreneurshiop)  

3(3-0-6) 

(16) IT2301-316 ระบบธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์  
(E-Business System) 

3(3-0-6) 

(3) IT2301-218 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล  
(Database Design and Management) 

3(2-2-5) 

(4) IT2301-219 เทคโนโลยีเว็บ  
(Web Technology) 

3(2-2-5) 

(5) IT2301-220 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
(Computer Network Fundamentals) 

3(2-2-5) 

(6) IT2301-221 พื้นฐานระบบสื่อประสม  
(Multimedia System Fundamentals) 

3(2-2-5) 

(7) IT2301-222 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Seminar) 

1(0-3-0) 

(8) IT2301-223 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
(Internship and Cooperative Education 
Preparation)  

1(2-0-2) 

(9) IT2301-224 เค้าโครงงานวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
(Information Technology Professional 
Experience Training Proposal) 

3(3-0-6) 

(10) IT2301-225 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม  
 (Industrial Training) 

3(0-35-1) 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                        12            หน่วยกิต 
(1)IT2301-226 พื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

 (Software Engineering Fundamentals) 
3(2-2-5) 

(2) IT2301-227 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(Computer Programming Fundamentals) 

3(2-2-5) 

(3) IT2301-228 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมประยุกต ์
(Application Structure Design Pattern) 

3(2-2-5) 

(4) IT2301-229 DevOps  3(2-2-5) 



หน้า  100 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 
(17) IT2301-317 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิติกส์  

(Supply Chain and Logistics Management) 
3(3-0-6) 

(18) IT2301-318 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐาน  
(Artificial Intelligence Fundamentals) 

3(3-0-6) 

(19) IT2301-319 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  
(Information Technology Seminar I) 

1(0-3-0) 

(20) IT2301-320 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  
(Information Technology Seminar II) 

1(0-3-0) 

(21) IT2301-321 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  
(Information Technology Project I) 

3(0-9-0) 

(22) IT2301-322 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  
(Information Technology Project II) 

3(0-9-0) 

(23) IT2301-323 การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
(Internship and Cooperative Education 
Preparation) 

1(2-0-2) 

 

(Development Operations) 
 
 
กลุ่มกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                              6           หน่วยกิต 
(1) IT2301-230 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบตัิการ 
(Computer Architecture and Operating 
System) 

3(3-0-6) 

(2) IT2301-231 การบริหารโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ   
(Information Technology Infrastructure 
Management) 

3(3-0-6) 

 

ง. กลุ่มวิชาเลือก 
(1)  IT2301-401 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม  

(Industrial Training) 
3(0-35-6)  
 

(2)  IT2301-402 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Information Technology Cooperative 
Education) 

6(0-35-
18)  

(3)  IT2301-410 การประมวลผลภาพ  
(Image Processing) 

3(3-0-6) 

(4)  IT2301-411 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจและธรุกิจเชิง 
ฉลาด (Decision Support and Business 
Intelligent Systems)  

3(3-0-6) 

ค. กลุ่มเลือกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   12        หน่วยกิต 
 
(1) IT2301-331 การเขียนโปรแกรมภาษาร่วมสมัย  

 (Modern Language Programming) 
3(2-2-5) 

(2) IT2301-332 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 (Mobile Application Development) 

3(2-2-5) 

(3) IT2301-333 การพัฒนาโปรแกรมเว็บ 
 (Web Programming) 

3(2-2-5) 

(4) IT2301-334 การพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษาไพตอน 
(Python Programming) 

3(2-2-5) 

 
 
- รายวิชาเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอรไ์ด้มีการร่วมรายวิชา 
เทษฏกีับวิชาปฏิบัติเพื่อลดจำนวน
รายวิชาลงแต่ยังคงเหลือหน่วยกติ
เท่าเดิมและได้มีการเปลี่ยนช่ือ
รายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหา
มาก 

- เป็นการแยกจากรายวิชาเดมิ 
เทคโนโลยีแพลตฟอรม 
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(5)  IT2301-412 คลังข้อมูลและการขดุค้นข้อมูล  

(Data Warehousing and Data Mining) 
3(3-0-6) 

(6)  IT2301-413 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกจิ  
(Business Decision Analysis) 

3(3-0-6) 

(7)  IT2301-414 การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ  
(Information Retrieval) 

3(3-0-6) 

(8)  IT2301-420 การวิเคราะห์และออกแบบเตรือขา่ย  
(Network Analysis and Design) 

3(2-2-5) 

(9)  IT2301-421 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย  
(Network Programming) 

3(2-2-5) 

(10)  IT2301-422 ความปลอดภัยของเครือข่าย  
(Network Security) 

3(3-0-6) 

(11)  IT2301-423 ระบบเชิงกระจายและขนาน  
(Parallel and Distributed Computing) 

3(3-0-6) 

(12)  IT2301-424 ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบเคลื่อนที่  
(Mobile Computing and Wireless 
Network) 

3(3-0-6) 

(13)  IT2301-430 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  
(Web Services Technology) 

 3(3-0-6) 

(14)  IT2301-431 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ  
(Enterprise Resource Planning 
Workshop)  

 3(2-2-5) 

(15)  IT2301-432 การบริหารโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology 
Infrastructure Management) 

3(3-0-6) 

(16)  IT2301-433 การจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Management) 

3(3-0-6) 

(5) IT2301-335 การพัฒนาโปรแกรมข้ามแฟลตฟ์อร์ม 
Cross Platform Application 
Development 

3(2-2-5) 

(6) IT2301-336 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบตัิ  
(Practical Computer Networking) 

3(2-2-5) 

(7) IT2301-337 MTCNA  
(Mikrotik Certified Network Associate) 

3(2-2-5) 

(8) IT2301-338 พื้นฐานเทคโนโลยีกลุม่เมฆ 
(Cloud Computing Fundamentals) 

3(2-2-5) 

(9) IT2301-339 การวิเคราะห์และออกแบบเตรือขา่ย  
(Network Analysis and Design) 

3(2-2-5) 

(10) IT2301-340 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things) 

3(2-2-5) 

(11) IT2301-341 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์  
(Computer Graphic and Design) 

3(2-2-5) 

(12) IT2301-342 การสร้างสื่อดิจิทลั  
(Digital Media Production) 

3(2-2-5) 

(13) IT2301-343 คอมพิวเตอร์เอมิเมชั่น  
(Computer Animation) 

3(2-2-5) 

(14) IT2301-344 การสร้างและผลติสื่อประสมเชิงโตต้อบ  
(Interactive Multimedia Design & 
Production) 

3(2-2-5) 

(15) IT2301-345 การออกแบบและพัฒนาเกมส์  
(Gaming Design and Development) 

3(2-2-5) 

(16) IT2301-346 มัลตมิีเดยีกับการดะวะห์  
(Multimedia and Da'wah) 

3(2-2-5) 

คอมพิวเตอรมาเป็นวิชา 
โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิว 
เตอร์และระบบปฏิบตัการ 

- เป็นการควบวิชารายวิชาทษฏี กบั
วิชาปฏิบัติจากวิชาการบริหาร
สารสนเทศ 1 และ 2 เป็นรายวิชา
การออกแบบและการจัดการ
ฐานข้อมูล เพื่อลดจำนวน 
รายวิชาลงแต่ยังคงเหลือ หน่วย
กิตเท่าเดมิและไดม้ีการ เปลี่ยนช่ือ
รายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหา
มาก 
-รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอรไ์ด้ 
มีการร่วมรายวิชาเทษฏีกับวิชา 
ปฏิบัติเพื่อลดจำนวนรายวิชาลง 
แต่ยังคงเหลือหน่วยกติเท่าเดิม 
และได้มีการเปลี่ยนช่ือรายวิชาให้
สอดคล้องกับเนื้อหามาก 
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(17)  IT2301-434 ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  

(Management Information System) 
3(3-0-6) 

(18)  IT2301-440 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์  
(Computer Graphic and Design) 

3(2-2-5) 

(19)  IT2301-441 การสร้างสื่อดิจิทลั  
(Digital Video and Audio Design) 

3(2-2-5) 

(20)  IT2301-442 การสร้างและผลติสื่อผสมเชิงโต้ตอบ  
(Interactive Multimedia Design & 
Production) 

3(2-2-5) 

(21)  IT2301-443 คอมพิวเตอร์เอมิเมชั่น  
(Computer Animation) 

3(2-2-5) 

(22)  IT2301-444 มัลตมิีเดยีกับการดะวะห์  
(Multimedia and Da'wah) 

3(3-0-6) 

(23)  IT2301-445 การออกแบบและพัฒนาเกมส์  
(Gaming Design and Development) 

3(2-2-5) 

(24)  IT2301-450 การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสน เทศ  
(Information Technology Project 
Management) 

3(3-0-6) 

(25)  IT2301-451 การกำหนดและออกแบบความต้อง การของ
ซอฟต์แวร์ (Software Requirement 
Specifications) 

3(3-0-6) 

(26)  IT2301-452 การออกแบบซอฟต์แวร์  
(Software Design)  

3(3-0-6) 

(27)  IT2301-453 การจัดหาและการนำไปใช้ซอฟต์แวร์  
(Software Acquisition and 
Implementation) 

3(3-0-6) 

(28)  IT2301-454 การทดสอบซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

(17) IT2301-347 การจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Managements) 

3(3-0-6) 

(18) IT2301-348 คลังข้อมูลและการขดุค้นข้อมูล  
(Data Warehousing and Data Mining) 

3(3-0-6) 

(19) IT2301-349 การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Information Technology Project 
Managements) 

3(3-0-6) 

(20) IT2301-350 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจและธรุกิจเชิงฉลาด  
(Decision Support and Business Intelligent 
Systems) 

3(3-0-6) 

(21) IT2301-351 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิติกส์  
(Supply Chain and Logistics Management) 

3(3-0-6) 

(22) IT2301-352 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น  
(Introduction to Business Intelligence) 

3(2-2-5) 

(23) IT2301-353 การตลาดรูปแบบดิจิทอล 
(Digital Marketing) 

3(3-0-6) 

(24) IT2301-354 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
(Specific Course in Information 
Technology I  

3(3-0-6) 

(25) IT2301-355 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
(Specific Course in Information 
Technology II 

3(3-0-6) 

(26) IT2301-356 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
(Specific Course in Information 
Technology III  

3(3-0-6) 

ง. กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                       

- เป็นรายวิชาใหม่ท่ีศึกษาถึง 
กระบวนการห่วงโซ่อุปทานและ 
โลจสิติกส์และการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

- ลดรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศจากสามตัวให้เหลือ 
สองตัวเพราะเนื้อหาซับซ้อน 

 
 

- โครงงานเทคโนโลยีได้แยกออก 
เป็นสองวิชาเพื่อง่ายต่อการตดิ 
ตามผลการดำเนินงานของ 
นักศึกษา 

- เป็นรายวิชาใหม่ทีเพิ่มเนื้อหา 
ประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพโดยเน้นการสร้างอาชีพด้วย
ตนเองซึ่งนักศึกษาที่จะเลือกเรียน
วิชาสหกิจศคึกษาและฝึกงานต้อง
ผ่านรายวิชานี้ก่อน 

 
- มีการเพิ่มรายวิชาเลือกจาก 12 

หน่วยกิจ เป็น 24 หน่วยกิจ โดย
นักศึกษาสามารถลง รายวิชาเพื่อ
เพิ่มทกัษะที่สนใจได้ดังนี ้

- เพิ่มรายวิชาด้าน Programming  
- เพิ่มรายวิชาด้าน Network 
- เพิ่มรายวิชาด้าน Multimedia 
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(Software Testing) 

(29)  IT2301-900 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 1  
(Specific Course in IT I) 

3(3-0-6) 

(30)  IT2301-901 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 2  
(Specific Course in IT II) 

3(3-0-6) 

(31)  IT2301-902 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 3  
(Specific Course in IT III) 

3(3-0-6) 

 

(1) IT2301-4601 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (Information Technology Project) 

6(0-35-1) 

(2) IT2301-4612 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 (Information Technology Cooperative 
Education) 

6(0-35-1) 

(3)IT2301-4623 

 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์
 (Experiential Learning) 

6(0-35-1) 

 

- เพิ่มรายวิชาด้าน Information 
Systรายวิชา IT2301-4601 , 
IT2301-4612 และ IT2301-4623  
ให้นับเป็นวชิาเลือกทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เอ้ือแก่
นักศึกษาที่ต้องการทำโครงงาน
สารสนเทศ ทำสหกิจศึกษา หรอื 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดย
บังคับให้นักศึกษาลงทะเบยีน
เรียนเรียนวิชาใดวชิาหนึ่งเทา่นัน้ 
em 
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ภาคผนวก ค 

ประสบการณ์สอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ประสบการณ์สอนและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

1) เฟาซาน  มาปะ 
1.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 

ปริญญาโท Institute Technology 
Sepuloh November, 
Indonesia 

Master of 
Computer 

Information Technology 2557 

1.2 ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
1.2.1 งานวิจัย (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่(เดือน): เลขหน้า. URL.) 

ไม่มี 
1.2.2 บทความ (ผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ ( ฉบับที่ ) : เลขหน้า.) 

Faosan Mapa, Supeno Djanali, Ary Mazharuddin S. 2014. OPTIMASI OLSR ROUTING 
PROTOCOL PADA JARINGAN WIRELESS MESH DENGAN ADAPTIVE REFRESHING 
TIME INTERVAL DAN ENHANCE MULTI POINT RELAY SELECTING ALGORITHM. 
JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi 12 (1): 44-49. 

Burhan Saleh, Sahidan Abdulmana, Faosan Mapa, Mafaizu Chewae (2 0 1 7 ) 
Multimedia Islamic Application System: Interactive Multimedia Application for 
Children in Improving their Learning through Regularly Dua and Hadith for 
Children with Stories. International Conference On Islamic Higher Education 
Toward Sustainable Society (SeIPTI 2017) : 507-518 

มะรอนิง อุเซ็ง และ เฟาซาน มาปะ. 2019. การพัฒนาสื่อการเรียนพยัญชนะภาษาอาหรับสําหรับ
เด็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่1 
ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน.หน้า 433-440. 

1.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.) 
ไม่มี 

1.4 ความเชี่ยวชาญ 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- Internet of Thing 

 
1.5 ประสบการณ์ทางวิชาการ 

1.5.1 ประสบการณ์การสอน 
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[1] ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   3(2-3-5) นก. 
[2] ชื่อวิชา การบริหารระบบเครือข่าย   3(2-2-5) นก. 
[3] ชื่อวิชา เครือข่าย 1     2(2-0-5) นก. 
[4] ชื่อวิชา ปฏิบัติเครือข่าย 1            1(0-3-5) นก. 
[5] ชื่อวิชา เครือข่าย 2       2(2-0-5) นก. 
[6] ชื่อวิชา ปฏิบัติเครือข่าย 2            1(0-2-5) นก. 
[7] ชื่อวิชา ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน        3(2-2-5) นก. 
[8] ชื่อวิชา ปฏิบัติการเครือข่ายในวิสาหกิจ   3(2-2-5) นก. 
[9] ชื่อวิชา สัมมนา 1             1(3-0-5) นก. 
[10] ชื่อวิชา สัมมนา 2             1(3-0-5) นก. 
[11] ชื่อวิชา สัมมนา 3             1(3-0-5) นก. 

1.5.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
1.5.2.1 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
[1] FTU Cooperative Education, Industrial Training, and Observation Education System 
[2] Smart Bird Farm 
[3] Home Garden Automation 
[4] Smart Mushroom Farm 
[5] Attendance Online  
[6] Smart Oven 
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2) สุอัยดา บือแน 
2.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา B.sc.(IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2005-2008 
ปริญญาโท University Utara Malaysia M.sc.(IT) Information Technology 2010-2011 

2.2 ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
2.2.1 งานวิจัย (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่(เดือน): เลขหน้า. URL.) 

ไม่มี 
2.2.2 บทความ (ผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ ( ฉบับที่ ) : เลขหน้า.) 

สุอัยดา บือแน, นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ, และ อิบตีซัม หะมะ.2561.วิเคราะห์และออกแบบ
แอพพลิเคชั่นเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน.การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11, ฉบับที่(3): 1-10) 

Nurulhusna Abdullatif and Suaida Buenae. 2019.Designing and developing an 
augmented reality book: A sample Malayu subject. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11, ฉบับที(่3): 1-10) 

2.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.) 
ไม่มี 

2.4 ความเชี่ยวชาญ 
[1] Expert in C, C#, C++, php, and Java Programming language.   
[2] Experience of using JAVA language to develop a standalone and website.  
[3] Experience of using PHP language to develop a website  
[4] Experience of using Unity3D to develop a Game and Application.  
[5] Fluent in Adobe Creative Suite/ Cloud including Photoshop and Illustrator. 

2.5 ประสบการณ์ทางวิชาการ 
2.5.1 ประสบการณ์การสอน 

[1] ชื่อวิชา IT231-101 Discrete Mathematics 
[2] ชื่อวิชา MS231-306 Multimedia Packages 
[3] ชื่อวิชา IT231-205 Multimedia Systems and Application 
[4] ชื่อวิชา IT231-401 Content-Based Language Learning I 
[5] ชื่อวิชา IT231-107 Programming II 
[6] ชื่อวิชา IT234-101 Discrete Mathematics for Information Technology 
[7] ชื่อวิชา IT234-205 Computer Programming 
[8] ชื่อวิชา IT234-206 Computer Programming Workshop II 
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[9] ชื่อวิชา GE219-501 Computer and Information Technology 
[10] ชื่อวิชา MS231-303 Computer Animation 
[11] ชื่อวิชา IT234-230 Information Technology Seminar ll 
[12] ชื่อวิชา IT231-112 Computer Architecture and Organization 
[13] ชื่อวิชา IT2301-301 Computer Programming Fundamental 
[14] ชื่อวิชา IT234-304 Java Programming Workshop 
[15] ชื่อวิชา IT2301-302 Object Oriented Programming 
[16] ชื่อวิชา IT2301-445 Gaming Design and Development 
[17] ชื่อวิชา IT234-205 Computer Programming 

2.5.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
2.5.2.1 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
[1] Arabic Alphabet Handwriting Application for Children. 
[2] Huruf Hijahiah Pronounce Application. 
[3] Designing the Association of Southeast Asian Nation Countries Application. 
[4] Abacus Application. 
[5] Development Mobile Application of Clinical Mental Health by Islam Way (DAC). 
[6] Development Android Application Understanding Islamic Activities for Kids and 

Adults “Running Ibadah Game” 
[7] Tajweed Educative Game Application. 
[8] Sunnah Slide and Ladders Game. 
[9] Math Game 
[10] Design of Mobile Computer Learning 
[11] C Language Game Application 
[12] 2D Game (Islam) 
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3) นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ 
3.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา B.sc.(IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2005-2008 
ปริญญาโท University Utara Malaysia M.sc.(IT) Information Technology 2010-2011 

3.2 ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
3.2.1 งานวิจัย (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่(เดือน): เลขหน้า. URL.) 

ไม่มี 
3.2.2 บทความ (ผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ ( ฉบับที่ ) : เลขหน้า. 

Anas Mohammad tawalbeh & Nurulhusna 2017. Developing Halal model In 
Multimedia. Islamic higher Education toward Sustainable Society 2017  

นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ.2561.ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ปฏิทินการคำนวณตารางเวลาละหมาดของ
ศาสนาอิสลามตามสูตรอัลฟาลัก.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 2561, ฉบับที(่2): 726-736) 

สุอัยดา บือแน, นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ, และ อิบตีซัม หะมะ.2561.วิเคราะห์และออกแบบ
แอพพลิเคชั่นเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน.การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11, ฉบับที่(3): 1-10) 

Nurulhusna Abdullatif and Suaida Buenae. 2019.Designing and developing an 
augmented reality book: A sample Malayu subject. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11, ฉบับที(่3): 1-10) 

3.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.) 
ไม่มี 

3.4 ความเชี่ยวชาญ 
3.4.1 Fluent in Adobe Creative Suite/ Cloud including Photoshop, Illustrator and InDesign. 
3.4.2 Experience of using and understanding of a CMS website. 
3.4.3 Experience of working in digital communications and coding HTML, CSS & JavaScript 

using the latest web standards and technology. 
3.4.4 Experience of using PHP language to develop a website 
3.4.5 A creative thinker, comfortable illustrating and creating artwork. 
3.4.6 Proactive, quick thinking and able to work calmly under pressure. 

3.5 ประสบการณ์ทางวิชาการ 
3.5.1 ประสบการณ์การสอน 

[1] ชื่อวิชา IT231-209 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 
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[2] ชื่อวิชา MS231-302กราฟฟิกส์ขั้นสูง      
[3] ชื่อวิชา IT231-112 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
[4] ชื่อวิชา IT231-213 โครงงานอุตสาหการ 
[5] ชื่อวิชา IT231-117 ระบบปฏิบัติการ 
[6] ชื่อวิชา MS231-307มัลติมีเดียกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
[7] ชื่อวิชา GE219-501คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
[8] ชื่อวิชา IT231-205 มัลติมีเดียและประยุกต์ใช้งาน 
[9] ชื่อวิชา IT234-208 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
[10] ชื่อวิชา IT234-306 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 
[11] ชื่อวิชา IT234-218 การบริหารสารสนเทศ 1 
[12] ชื่อวิชา IT234-219 ปฏิบัติการการบริหารสารสนเทศ 1 
[13] ชื่อวิชา IT234-232 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
[14] ชื่อวิชา IT234-220 การบริหารสารสนเทศ 2 
[15] ชื่อวิชา IT234-221 ปฏิบัติการการบริหารสารสนเทศ 2 
[16] ชื่อวิชา IT234-230 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
[17] ชื่อวิชา IT234-302 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
[18] ชื่อวิชา IT2301-307การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 
[19] ชื่อวิชา IT2301-314ระบบสื่อหลายแบบขั้นพื้นฐาน  

3.5.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
3.5.2.1 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
[1] Mathematic game application for 1-3 primary school on android 
[2] Development of typing game for computer keyboard 
[3] Designing of two-dimension fighting game: PENCAK SILAT SPOTS 
[4] Development application for smart phone to choose the food for children’s food 

allergies 
[5] Design and development of an interactive augmented reality edutainment MELAYU 

book 
[6] University AR marker less 
[7] Learn a Muslim career through paper dolls 
[8] Development of Malayu instruction media application 
[9] App History Education in Surah Al-Fill 
[10] Provision in Islam 
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4) มะฟายซู เจ๊ะแว 
4.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี Yala Islamic University B.Sc เทคโนโลยีสารสนเทศ 2011 
ปริญญาโท International Islamic 

University Malaysia 
MIT เทคโนโลยีสารสนเทศ 2015 

4.2 ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
4.2.1 งานวิจัย (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่(เดือน): เลขหน้า. URL. 

ไม่มี 
4.2.2 บทความ (ผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ ( ฉบับที่ ) : เลขหน้า.) 

Burhan Saleh, Sahidan Abdulmana, Faosan Mapa, Mafaizu Chewae (2 0 1 7 ) 
Multimedia Islamic Application System: Interactive Multimedia Application for 
Children in Improving their Learning through Regularly Dua and Hadith for 
Children with Stories. International Conference On Islamic Higher Education 
Toward Sustainable Society (SeIPTI 2017) : 507-518 

4.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์. 
4.4 ความเชี่ยวชาญ 

Familiar with Photoshop and Illustrator 
Familiar with Multimedia programs (3Ds Max, Premiere Pro, Adobe Animate) 

4.5 ประสบการณ์ทางวิชาการ 
4.5.1 ประสบการณ์การสอน 

[1] ชื่อวิชาcomputer graphic design        3(2-2-5) นก. 
[2] ชื่อวิชาMultimedia System Fundamental      3(2-2-5) นก. 
[3] ชื่อวิชาInformation Assurance and Security   3(3-0-6) นก. 
[4] ชื่อวิชาInformation Technology Services Management  3(2-2-5) นก. 
[5] ชื่อวิชาInformation Technology Infrastructure Management 3(2-2-5) นก. 
[6] ชื่อวิชาSupply Chain and Logistics Management   3(3-0-6) นก. 
[7] ชื่อวิชาการสร้างสื่อดิจิทัล              3(2-2-5) นก. 
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4.5.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

4.5.2.1 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
[1] Your Coffee 
[2] Interior Design by Using Augmented Reality 
[3] Design and development education application to learn 40 hadith 
[4] Web tourism 
[5] University Guidance 
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5) สาฮีดัน อับดุลมานะ 
5.1 ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ 

มาเลเซีย 
ท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 

5.2 ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
5.2.1 งานวิจัย (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่(เดือน): เลขหน้า. URL.) 
 ไม่มี 
5.2.2 บทความ (ผู้เขียนบทความ. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ ( ฉบับที่ ) : เลขหน้า.) 

Abdulmana, S., Lim, A. 2019. Modeling Seasonal Patterns and Trends of LST in 
Taiwan.The proceeding of 62ed ISI World Statistics Congress, Malaysia. 

Burhan Saleh, Sahidan Abdulmana, Faosan Mapa, Mafaizu Chewae (2 0 1 7 ) 
Multimedia Islamic Application System: Interactive Multimedia Application for 
Children in Improving their Learning through Regularly Dua and Hadith for 
Children with Stories. International Conference On Islamic Higher Education 
Toward Sustainable Society (SeIPTI 2017) : 507-518   

Abdulmana, S., & Saleh, B. 2016. iKnow2Cloud Collaborative System An Islamic Km 
System For Well Understanding In Islamic Issues In Thailand. The proceeding 
of Global Conference of Information Technology and Multimedia (IT-M2016) 
pp. 31-39. 

Abdulmana, S., & Saleh, B. (2014). Coordinate negative content filtering and threat 
detection in Thailand on the Internet infrastructure. In The 5th International 
Conference on Information and Communication Technology for The Muslim 
World (ICT4M) (pp. 1-5). 

Maulana, F. A., Abdulmana, S., & Alfariti, F. (2011 ). Collaborative Internet content 
filtering on the Internet infrastructure in Malaysia. In 2 0 1 1  International 
Conference on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering (Vol. 1 , 
pp. 12-15). 

Lubis, M., Abdulmana, S., & Ahlan, A. R. (2011). Analysis of project communication 
on smart card implementation in XYZ Malaysian higher Education. In IMAC. 

5.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ (ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์. 
ไม่มี 
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5.4 ความเชี่ยวชาญ 
อีคอมเมิร์ซ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติประยุกต์ 

5.5 ประสบการณ์ทางวิชาการ 
5.5.1 ประสบการณ์การสอน 

  ชื่อวิชา GE219-501 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(1-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา  IT231-213 โครงงานอุตสาหการ       6(6-0-26) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-111 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-114 ระบบการจัดการฐานข้อมูล       3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-224 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ       3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-202 การเขียนเชิงวิชาการสาหรับเทคโนโลยี สารสนเทศ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-208 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ      3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-225 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-230 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-202 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-219 ปฏิบัติการการบริหารสารสนเทศ 1     1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-221 ปฏิบัติการการบริหารสารสนเทศ 2     1(0-3-0) นก. 
  ชื่อวิชา IT231-303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) นก. 
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ภาคผนวก ง 
รายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
รายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปผลการวิพารษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สรุปข้อเสนอแนะและผลการปรับปรุงของผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. อรรถพล อดุลยศาสน์ จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ 

จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ ดร.ศริยา บิลแสละ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพ่ือการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลำดับ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการปรับปรุง หมายเหตุ 
1 ปรัชญาหลักสูตร ยาวไป ตัดพวกท่ีเป็นรายละเอียดย่อย

ออก ต้อง align กับปรัชญามหาวิทยาลัยและคณะ  
ได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  

2 มีการกำหนด เป้าหมายแต่ละชั้นปีว่าจะพัฒนานักศึกษา
ด้านไหน ได้ทักษะอะไรบาง 

ได้มีการเพิ่มความคาดวังผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี  

3 วิชาในกลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวจำนวน
หน่วยกิจมีแค่ 9 หน่วยกิจ ซึ่งในกรอบ มคอ 1 ทาง
คอมพิวเตอร์สาขาไอทีกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกจิ 

ได้มีการปรับเพ่ิมหน่วยกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวจาก  
9 หน่วยกิจ เป็น 12 หน่วยกิจ  

 

4 แนะนำให้มีการเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับวิธีคิดเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้มีการเพิ่มรายวิชา IT2301-211 ทักษะการคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Thinking Skills) 
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2. สรุปข้อเสนอแนะและผลการปรับปรุงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มะรูฟ เจะบือราเฮง บริษัท จริยะวิสาหกิจเพ่ือสังคมจำกัด และนายคอเหล็ด หะยีสาอิ หจก.พีเคเบิล

เน็ทเวิร์ค(บ.ไฮอินเตอร์เน็ตสาขาปัตตานี) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการปรับปรุง หมายเหตุ 
1 ส่วนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบน

เว๊บให้เพิ่มภาษาที่เป็น Framework 
เพราะนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เร็ว 

ได้มีการเพิ่มเนื้อหาในคำอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษา framework   

2 รายวิชาเลือก ให้เน้นการทำ workshop 
ปฏิบัติจริง  

ได้มีการปรับเพ่ิมเวลา workshop ปฏิบัติจริง ในรายวิชาเลือกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

3 ให้มีรายวิชาที่รองรับการเปลียนแปลง
ของเทคโนโลยี 

ได้มีการปรับเพ่ิมวิชา IT2301-340 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และ IT2301-
338 พ้ืนฐานเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ 

 

4 ให้เพ่ิมรายวิชาที่นักศึกษาสามารถสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ 

ได้มีการปรับเพ่ิมวิชา IT2301-337 MTCNA (Mikrotik Certified Network 
Associate) 
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ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในคราวประชุมครั้งที่ 69 (3/2018) เมื่อวันที่ 17 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2562 จึงออกระเบียบว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2562 ไว้ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1 บทท่ัวไป 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่  

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป บรรดาความ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื ่นใดที่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
“อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
“คณะ หมายถึง คณะในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
“คณบดี” หมายถึง หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานของคณะในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
“สาขาวิชา  หมายถึง สาขาวิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรในคณะ 
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง หัวหน้าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชานั้น ๆ 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ให้

คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเป็นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างโทษ
ตัดสิทธิการเป็นนักศึกษา 

 
หมวดที่ 2 การเข้าเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษา 
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4.1 เป ็นผ ู ้สำเร ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หร ือเทียบเท่า จากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เว้นแต่หลักสูตรต่อเนื่องจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั ้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

4.2   ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เนื่ องจาก
ความผิดทางวินัย 

4.3   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4.4   ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาผ่านกระบวนการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 5 การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 
การคัดเล ือกผู ้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลื อกเพื ่อเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยที่จะมีประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 

หมวดที่ 3 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 6 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ ว โดย
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องนำหลักฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด     
ไปรายงานตัวต่อสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กำหนด พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 8 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด ต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 7 
วัน นับจากวันที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ 9 ประเภทของนักศึกษา 
9.1  นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า

ศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี  
9.2  นักศึกษาไม่เต็มเวลาหรือนักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 4 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
9.3  นักศึกษาร่วมเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและหรือทำวิจัย

โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 4 การลงทะเบียนรายวิชา 
 

ข้อ 10 การลงทะเบียนรายวิชาให้ยึดปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
10.1 การกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
10.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นกำหนด 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

หรือ 1 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนจะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน
สำหรับภาคการศึกษานั้น 
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10.3   ในภาคการศึกษาปกติใด ๆ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพักการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั ้น หากไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขที ่กำหนด 
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา เว้นแต่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
เตรียมภาษา 

10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
10.5  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองพร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียม และหนี้สินต่าง ๆ  

(ถ้ามี) 
10.6  ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 

หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจตามนัยแห่งข้อ 40 ของระเบียบนี้ต้องลงทะเบียน
เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 16 หน่วยกิต และสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 10 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาภาวะรอพินิจลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน   6 หน่วยกิต 

10.7  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ  10.6 ต้องขอ
อนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบ
การศึกษาตามหลักสูตร และจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึ ง
เกณฑ์ข้ันต่ำตามข้อ 10.6 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติได้ 

10.8  ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จำกัดจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 

 
หมวด 5 ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

ข้อ 11 นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชา ค่าบำรุง และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยซึ่งต้องไม่เกินกว่าที่
กำหนดในข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 6 ระบบการศึกษา 

 

ข้อ 12  หลักสูตรการสอนและระยะเวลาการศึกษาใช้ระบบทวิภาค คือ  
12.1 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาหนึ ่ง ๆ เป็นสองภาค

การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนเพ่ิม
อีกได้ ซึ ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้มีจำนวน
ชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

12.2  การกำหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กำหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีวิธีการกำหนด 
หน่วยกิตดังนี ้
12.2.1  การศึกษาที่เป็นการบรรยายหรือสัมมนา ที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่ง

ภาคการศึกษาปกติ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 
12.2.2  การศึกษาที่เป็นการฝึกหรือทดลอง ที่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค

การศึกษาปกติ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต  
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12.2.3  การฝึกงาน สหกิจศึกษา การศึกษาภาคสนาม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 

12.2.4  การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้นับเป็น  
1 หน่วยกิต 

12.2.5 การศึกษาบางรายวิชาที ่ม ีล ักษณะพิเศษ แตกต่างไปจากรายวิชาปกติอื ่น ๆ 
มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.3  คณะอาจกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชา
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

ข้อ 13  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้   อื่น ๆ สำหรับจำนวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 7 การเพิ่มและการเพิกถอนรายวิชา 

 

ข้อ 14  การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อนนับถัดจากวันเปิดภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 15  การเพิกถอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องเพิกถอนภายใน 2 สัปดาห์
แรกถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนนับถัดจากวันเปิด
ภาคเรียนการศึกษาภาคฤดูร้อน วิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา 

ข้อ 16  การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ 15 จะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติเป็นกรณี
พิเศษจากคณบดี หากได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้รายวิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W โดย
ไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป 

ข้อ 17  การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้จะต้องไม่ขัดกับจำนวนหน่วยกิตต่อภาคตามข้อ 10.6 เว้น
แต่ได้รับการอนุมัติจากคณบดี อนึ ่งในกรณีที ่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคเพราะเหตุสุดวิสัย 
นักศึกษาสามารถขออนุมัติเพิกถอนกรณีพิเศษจากคณบดีได้ภายใน  5 วันทำการนับจากวันที่ขาด
สอบ   

 
หมวด 8 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ 18  เวลาเรียน 
18.1  นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบวิชาใด จะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในวิชานั้น หรือได้รับมอบหมายการทำงานเพ่ิมเติมในรายวิชานั้น หลังจากที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ 

18.2  มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างภาคการศึกษา และอาจมีการสอบวัดผล 
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ข้อ 19  การประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดผล และประเมินผลเป็นระดับขั้นและสัญลักษณ์ 
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19.1  การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 คะแนนตัวอักษร    ความหมาย        แต้มระดับคะแนน 

 A เยี่ยม (Excellent) 4.00 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
 B ดี (Good) 3.00 
 C+ เกือบดี (Fairly Good) 2.50 
 C พอใช้ (Fair) 2.00 
 D+ อ่อน (Poor) 1.50 
 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
 F ตก (Failure)  0.00 

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์หรือค่าระดับดังกล่าวข้างต้นให้ใช้สัญลักษณ์ ต่อไปนี้ 
คะแนนตัวอักษร   ความหมาย          

I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
P                         การเรยีนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress)     
S    การเรียนเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชานั้น 

(Satisfactory) 
U  การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory) นักศึกษาจะต้อง

เรียนซ้ำเพ่ือเปลี่ยน U เป็น S  
AUD ผู้เข้าร่วมเรียน (Auditor) การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็น

พิเศษโดยไม่มีหน่วยกิต  
W        ขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติและไม่ได้รับหน่วยกิต

(Withdrawal) 
ในกรณีที่โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ใช้ระดับตัวอักษร
ต่อไปนี้ 
 คะแนนตัวอักษร  ความหมาย 

CS  ผ่านการประเมินจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from 
Standardized Tests) 

CE  ผ่านการประเมินจากทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
(Credits from Exams) 

CT ผ่านการประเมินจากการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (Credits from Training) 

CP  ผ่านการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Credits from 
Portfolios)   

19.2  การให้ระดับคะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D หรอื F จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 
19.2.1 ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นลำดับขั้นตามที่

หลักสูตรกำหนด 
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19.2.2  เปลี่ยนจาก I เป็น F หลังจากไม่ได้ส่งผลการศึกษาภายใน สองสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป  

19.2.3  เปลี่ยนจาก P เป็น F หลังจากไม่ได้ส่งผลการศึกษาก่อนการสอบปลายภาคของภาค
การศึกษาถัดไป 

 
19.3  การให้ F นอกเหนือจากข้อ 19.1 จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 

19.3.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
19.3.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
19.3.3  นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
19.3.4  นักศึกษาทำผิดระเบียบในการสอบหรือทุจริตในการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบ   

ตก 
19.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ

สัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่ทำงานที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนสามารถรายงานผลการประเมินได้ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ถัดไป 

19.4  การให้ I จะกระทำได้กรณี 
19.4.1  นักศึกษาป่วยก่อนสอบ  หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบาง

รายวิชาหรือทั้งหมดได้และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วยโดยมีใบรับรอง
แพทย์และหรือใบแสดงการรับการรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
โรงพยาบาลเอกชนและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย แต่ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

19.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
อนุมัต ิ

19.4.3 นักศึกษาทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์    และอาจารย์ผู ้สอน
เห็นสมควร ให้รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา และหรือ
คณบดี และแจ้งให้สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัยทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมกับผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

19.5  การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาหร์แรกของภาคการศึกษา
ถัดไป 

19.6  การให้ P จะกระทำได้เฉพาะบางรายวิชาที่สาขาวิชากำหนดเท่านั้น และให้ P ต่อเนื่องได้ไม่
เกิน 2 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และจะเปลี่ยนอักษร P เมื่อได้รับ
การวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันแรกของการสอบปลายภาค 
ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เป็น F 
หรือ U   

19.7  การให้ S หรือ U จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่คณะเห็นว่าไม่
สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีแต้มระดับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
19.7.1  การให้ S จะกระทำได้เมื่อนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านเป็นที่น่าพอใจ แต่

จะไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นหน่วยกิตสะสม ทั้งนี้สัญลักษณ์ S จะใช้กับรายวิชาที่
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นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนเพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานก่อนที่จะเรียนรายวิชาต่อไปโดยมี
เงื่อนไขว่าจะต้องผ่านรายวิชานี้ก่อน หรือนักศึกษาสนใจเรียนเพ่ือให้ได้รับความรู้โดย
ไม่ต้องการรับหน่วยกิต 

19.7.2 การให้ U จะกระทำเมื่อนักศึกษาไม่สามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านจนเป็นที่พอใจ 
ลักษณะการเรียนและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับการให้สัญลักษณ์ S  

19.8  การให ้W กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้  
19.8.1  ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เพิกถอน ตามระเบียบในข้อ 16   
19.8.2 นักศึกษาที่ขาดสอบโดยมีเหตุอันสมควรให้นักศึกษาหรือผู้แทนแสดงหลักฐานต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวินิจฉัยขั้นต้นว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ 
หากมีเหตุผลสมควรให้ทำเรื่องขออนุมัติคณบดีเพื่อให้ W สำหรับรายวิชานั้นภายใน 
5 วัน นับตั้งแต่วันสอบที่ปรากฏตามตารางสอบ ถ้าคณบดีไม่อนุมัติให้ถือว่าส่วนที่
ขาดสอบนั้นได้คะแนนเป็นศูนย์และให้อาจารย์ผู้สอนให้ระดับตามคะแนนระหว่าง
ภาค 

19.9  การให้ AUD จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต โดย
ปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียน และระเบียบการเรียนปกติ 

19.10 การให้ CS, CE, CT, CP จะกระทำได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต
การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

ข้อ 20 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
20.1 ให้คำนวณเฉพาะรายวิชาที่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีคะแนน

ตัวอักษรเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
20.2  แต้มระดับคะแนนเฉลี ่ยประจำภาค (Semester Grade Point Average, SEM-GPA) ให้

คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยนำผลรวมของผลคูณของ
หน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาในภาคนั้น ๆ เป็นตัวตั้ง แล้ว
หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่มีคะแนนตัวอักษรที่เรียนในภาคนั้น 

20.3  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CUM-GPA) ให้คำนวณ
จากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคหลังสุด โดยนำเอาผลรวมของผล
คูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับทั้งหมดในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้ว
หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่มีแต้มระดับคะแนน และในการหารนั้นให้ใช้   
จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ 

ข้อ 21 การนับหน่วยกิตสะสม 
21.1  ให้นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและมีการประเมินผล

เป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มระดับคะแนน 
21.2  สำหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร แต่ไม่มีการประเมินผลเป็นคะแนน

ตัวอักษรที่มีแต้มระดับคะแนน ให้นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสม 
แต่ไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 20 

 
หมวด 9 การสอบตกและการลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

 

ข้อ 22  นักศึกษาท่ีสอบตกในวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียนศึกษาวิชานั้นซ้ำจนกว่าจะสอบได้ 
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ข้อ 23 นักศึกษาที่สอบตกในวิชาเลือกอิสระ (Free Elective) จะลงทะเบียนศึกษาวิชานั้นซ้ำอีก หรือเลือก
วิชาเลือกอิสระอ่ืนแทนก็ได้ 

ข้อ 24 นักศึกษาจะศึกษาซ้ำวิชาได้เฉพาะวิชาที่สอบได้คะแนนตัวอักษรไม่สูงกว่า D+ เท่านั้น และให้ใช้แต้ม
ระดับคะแนนจากคะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้ายสำหรับคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 25 การลงทะเบียนตามข้อ 22, 23, 24 จะกระทำได้ โดยไม่จำกัดหน่วยกิตขั้นต่ำในแต่ละภาคการศึกษา 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 

 
หมวด 10 การเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 
ด้วย 

ข้อ 27 รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าในจำนวนหน่วยกิตต่ำสุดที่นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

ข้อ 28 จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมในหน่วยกิตสะสม 
ข้อ 29 นักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต สามารถเลือกที ่จะให้มีหรือไม่มีการวัดการ

ประเมินผลการเรียนรายวิชานั้น ๆ ได้ 
ข้อ 30 ให้ใช้สัญลักษณ์ AUD ในรายงานผลการศึกษา สำหรับรายวิชาที่มีการเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่ว่า

นักศึกษาจะมีการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม 
 

หมวด 11 การฝึกงานและ/หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
 

ข้อ 31 นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะ
หรือสาขาวิชาหากปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามความต้องการแห่ง
หลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชาและไม่มีสิทธิได้รับปริญญา 

ข้อ 32 การประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กำหนดเป็นรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี ในกรณี  
ได้ U จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะหรือสาขาวิชา 

 
หมวด 12 การย้ายโอนนักศึกษา 

 

ข้อ 33 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
33.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยให้คณะ

และสาขาวิชาที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ 

33.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับการพิจารณารับโอน 
   33.2.1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 4 
 33.2.3 ได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  

33.3 ผู้โอนต้องยื่นคำร้องต่อสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
วันเปิดภาคการศึกษาท่ีประสงค์เข้าศึกษา 

33.4  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
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33.5 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที ่มหาวิทยาลัยรับโอน มีสิทธิเร ียนเต็มตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมแล้วด้วย 

33.6 ในกรณีที่สถาบันเปิดหลักสูตรใหม่ การเทียบโอนนักศึกษานั้นกระทำได้โดยต้องไม่เกินกว่าชั้น
ปีและภาคการศึกษาท่ีหลักสูตรได้รับความเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาแล้ว  

ข้อ 34 การย้ายคณะหรือสาขาวิชา  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา 
34.1  นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา จะต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า     

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
34.2  นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา จะต้องยื่นเรื่องขอย้ายให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน

ของภาคการศึกษาถัดไป 
34.3  นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติ ตรงตามที่

สาขาวิชา หรือคณะที่ขอย้ายเข้ากำหนด 
34.4  นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา จะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างการเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
34.5  การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาจะเสร็จสิ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะหรือสาขาวิชาที่ขอย้าย

เข้าพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการย้ายคณะหรือสาขาวิชาตามอัตราค่าธรรมเนียมของ
มหาวิทยาลัย 

34.6  รายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา จะได้รับการโอนไปคำนวณหาแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาที่ตรงกับของคณะหรือสาขาวิชาใหม่ 

34.7  คณะหรือสาขาวิชามีสิทธิพิจารณารับนักศึกษาที่ขอย้ายคณะ หรือสาขาวิชาเพ่ิมเติมได้เฉพาะ
กรณีท่ีจำนวนนักศึกษายังไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

34.8  ในกรณีที่ต้องการย้ายเข้าหลักสูตรใหม่ การเทียบโอนนั้นกระทำได้โดยต้องไม่เกินกว่าชั้นปี
และภาคการศึกษาท่ีหลักสูตรได้รับความเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาแล้ว 

 
หมวด 13 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 

 

ข้อ 35 มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน ดังต่อไปนี้ 
35.1  เป ็นรายว ิชาหร ือกล ุ ่ มรายว ิชาในหล ักส ูตรระด ับอ ุดมศ ึกษาหร ือ เท ี ยบเท ่ าที่

กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 
35.2  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบและมีจำนวนหน่วยกิตเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

35.3  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 

ข้อ 36 การโอนหน่วยกิตของการศึกษาในระบบ 
36.1  การโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 

36.1.1  การเทียบรายวิชาที่ขอโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จะรับเข้าศึกษา ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 35 
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36.1.2  สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตรวม 
ของหลักสูตรที่รับโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนนั้นจะไม่นำมาคิด
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นกรณีที่เป็นการย้ายสาขาวิชา สามารถนำมาคิด
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ แต่เฉพาะรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่ขอเทียบโอน 
ส่วนรายวิชาอื่น ๆ จะไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่จะแสดงผลไว้ใน
ใบแสดงผลการเรียน 

36.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนหน่วยกิต สามารถยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ภายใน    
3 สัปดาห์แรกของทุกภาคการศึกษา ก่อนภาคการศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ
มีสิทธิ์ยื่นขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว  

36.3 การโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาท่ีขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 
36.3.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเข้าศึกษาปริญญาที่สองให้ยื่นคำร้องต่อสำนักทะเบียนและ

ส่งเสริมวิชาการอย่างน้อย 2 เดือนก่อนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาค
การศึกษาที่จะเข้าศึกษา ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสาขาวิชา
ที่นักศึกษาขอเข้าศึกษา 

36.3.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้
พิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว และกำหนดรายวิชาที่นักศึกษาต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติม   

36.3.3 ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรปริญญาที่ขอ
ศึกษาปริญญาที่สองในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอศึกษาปริญญาที่สอง ยังขาด
ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก็อาจกำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้ โดย
ไมน่ับเป็นหน่วยกิตสะสม 

36.3.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน และต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า      
1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

36.3.5 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนตัวอักษร
เดิม แต่ไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 37 การโอนหน่วยกิตของการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
37.1 ประเภทของผลงานและวิธีการประเมินให้เป็นไปตามที่หลักสูตร หรือสาขาวิชากำหนด ให้ผู้

ขอเทียบโอนนำผลงานเกี ่ยวกับวิชาที่ขอเทียบโอนยื่นต่อคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณาเป็นราย ๆ หรือให้คณะกรรมการเทียบโอนกลั ่นกรองโดยกำหนดให้มีการสอบ
ข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ และเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

37.2 เกณฑ์ผ่านการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 
2.00 หรือเทยีบเท่า 

37.3 การเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนรู้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะให้
นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ แต่จะไม่ให้ระดับ
คะแนนตัวอักษรตามลำดับขั้น  และไม่มีการนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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37.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน  3  ใน  4  ของจำนวนหน่วย
กิตรวม ของหลักสูตรที่รับโอน และจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา 

 
หมวด 14 สถานภาพของนักศึกษา 

 

ข้อ 38 การจำแนกสภาพนักศึกษา กระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาเป็นปีแรก โดยปกติการจำแนกสภาพนักศึกษาจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา สำหรับภาคฤดูร้อนให้นับผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเพื่อจำแนกสภาพนักศึกษา 

ข้อ 39 นักศึกษาปกติ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
ข้อ 40 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 โดยให้

จำแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี้ 
40.1  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอ
พินิจครั้งที่ 1 

40.2  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 
2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 

40.3  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 
2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 

ข้อ 41 การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เป็นไปตามปีการศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตร  
 

หมวด 15 การลาพักการศึกษา 
 

ข้อ 42 นักศึกษาอาจยื่นคำร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้ 
42.1  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
42.2  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือที่อ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
42.3  เจ ็บป่วยต้องพักร ักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั ่งแพทย์โดยมีใบร ับรองแพทย์จาก

สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน  
42.4  มีเหตุจำเป็นส่วนตัว หรือมีเหตุผลอันสมควรได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ ทั้งนี้ให้

นักศึกษายื่นคำร้องโดยเร็วที่สุดต่อคณบดี ยกเว้นสองภาคการศึกษาแรกที่ได้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ นอกจากได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ 43 การลาพักการศึกษา ตามข้อ 42 นั้น หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามี
ความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล้วอย่างน้อยสองภาคการศึกษา ยกเว้นจะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ให้คณบดี
อนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมี
ความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีก ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี ทั้งนี้ไม่นับภาคฤดู
ร้อน 
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ข้อ 44 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาที่ลาอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย 

ข้อ 45 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 46 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หากจะกลับเข้าศึกษาต่อให้ทำคำร้องเพื่อขออนุมัติ
ลงทะเบียนรายวิชาต่อคณบดี 

ข้อ 47 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับมาศึกษาแล้ว ให้มีสภาพการเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา 

ข้อ 48 การลาพักในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้ 
48.1 ถ้าวันที่ขอลาพักอยู่ในระหว่าง 14 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา หรือ 7 วันแรกนับจาก

เปิดภาคฤดูร้อน รายวิชาทั้งหมดจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 
48.2 ถ้าวันขอลาพักพ้นกำหนด 14 วันแรกแต่ยังอยู่ภายใน 8 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค

การศึกษาปกติ และพ้นกำหนด 7 วันแรกแต่ยังอยู่ภายใน 4 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
ฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W สำหรับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น 

48.3  เมื่อพ้นกำหนด 8 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ 4 สัปดาห์ แรกนับจาก
วันเปิดภาคฤดูร้อน นักศึกษาอาจลาพักได้ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร โดยนักศึกษาหรือผู้
แทนที่เชื่อถือได้ยื่นหลักฐานที่ชัดเจนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาเสนอคณบดีแล้วแต่
กรณีเม่ือได้รับอนุมัติให้ลาพักได้แล้ว ให้บันทึกอักษร W สำหรับรายวิชาทุกวิชา ที่ลงทะเบียน
ในภาคนั้น 

ข้อ 49 นักศึกษาที ่ถูกลงโทษห้ามเข้าสอบไล่ตามระเบียบ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ให้ลาพักการศึกษาใน         
ภาคการศึกษานั้นและบันทึกโทษนั้นไว้ในระเบียน ซึ่งปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาด้วยในกรณี
ดังกล่าว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้รับแต้มระดับคะแนนและจำนวนหน่วยกิตใด ๆ สำหรับรายวิชา
ที่ถูกห้ามเข้าสอบไล่ 

 
หมวด 16 นักศึกษาที่กระทำทุจริตในการสอบ 

 

ข้อ 51 นักศึกษาที่กระทำทุจริตในการสอบจะต้องได้รับโทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดได้กำหนดโทษ
ตามลักษณะของความผิด 
51.1  คณะกรรมการวินิจฉัยความผิด 

การวินิจฉัยความผิดให้กระทำโดยคณะกรรมการซึ่ง ประกอบด้วย 
51.1.1  ประธานกรรมการสอบไล่หรือผู้ที่ประธานกรรมการสอบไล่มอบหมาย ทำหน้าที่เป็น

ประธาน 
51.1.2  ผู้แทนจากสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ 
51.1.3  ผู้แทนจากสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
51.1.4  ผู้แทนจากสาขาวิชาที่นักศึกษาถูกกล่าวหา 
มติของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในการกำหนดโทษนักศึกษา ที่กระทำหรือพยายาม

กระทำทุจริตให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
51.2  ลักษณะความผิดและบทลงโทษ 

บทลงโทษจะข้ึนอยู่กับลักษณะของการกระทำความผิดดังต่อไปนี้ 
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51.2.1  ความผิดลักษณะที่หนึ่ง เป็นการกระทำผิดโดย 
(1) นำเอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นเข้า ไปในห้องสอบ และมี 

พฤติกรรมส่อว่าได้ใช้ประโยชน์ในการกระทำทุจริตแล้ว หรือเพื ่อจะได้ใช้
ประโยชน์ หรือเข้าลักษณะตระเตรียมกระทำทุจริต 

(2) ส่งคำตอบให้ผู้อ่ืนลอกหรือกำลังลอกหรือจะลอกคำตอบจากผู้อ่ืนซึ่งส่งให้โดยวิธี
ส่งเอกสารหรือมีการส่งหรือรับข้อความโดยวิธีอื่นให้แก่กันและมีหลักฐานอย่าง
ชัดเจน 

(3)  สอบแทนกันในวิชาที่มีหรือไม่มีการบันทึกหน่วยกิต 
 นักศึกษาจะถูกลงโทษดังนี้ 

(1)  ได้ F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้นและได้ W ในวิชาอื่นที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค
การศึกษานั้นทุกวิชา และ 

(2)  ถูกพักการเรียนหนึ ่งปีการศึกษา (สองภาคการศึกษาปกติ และหนึ ่งภาค
การศึกษาฤดูร้อน) โดยให้เริ่มพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป ถ้าการกระทำ
ความผิดนั้นมีบุคคลภายนอกร่วมด้วย มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้สถาบันที่บุคคล
นั้นสังกัดทราบเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

51.2.2 ความผิดลักษณะที่สอง เป็นการกระทำผิดโดยมีเอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชานั้นไว้ในครอบครองในเวลาสอบ โดยพฤติกรรมที่ส่อว่ามีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การกระทำทุจริตไม่ชัดเจน 

นักศึกษาจะถูกลงโทษดังนี้ 
(1)  ได้ F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้นและได้ W ในวิชาอื่นที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาค

การศึกษานั้นทุกวิชา และ 
(2)  ถูกพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษาโดยให้เริ ่มพักการเรียนในภาคการศึกษา

ถัดไปที่หลักสูตรคณะที่นักศึกษาสังกัดบังคับให้ต้องเรียน หากเป็นการทุจริตใน
ภาคการศึกษาที่สอง นักศึกษาจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดู
ร้อนของปีการศึกษานั้น และจะถูกพักการเรียนในภาคการศึกษาที่หนึ่งของปี
การศึกษาถัดไป เพราะภาคการศึกษาฤดูร้อนมิใช่เป็นภาคการศึกษาที่หลักสูตร
บังคับให้ต้องเรียน 

51.2.3  ความผิดลักษณะที่สาม เป็นการกระทำความผิดโดยการลอกหรือพยายามลอกผู้อ่ืน
หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนลอกโดยมิได้ส่งเอกสารหรือข้อความให้แก่กัน โดยมีกรรมการคุม
สอบอย่างน้อยสองคน เห็นพฤติกรรมดังกล่าวอย่างแน่ชัด โทษความผิดในลักษณะ
ดังกล่าว นักศึกษาจะได้ F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้น 

51.2.4  ความผิดลักษณะที่สี่ ได้แก่การกระทำความผิดดังต่อไปนี้ 
(1)  การพิมพ์มาล่วงหน้า 
(2)  การนำสูตรเข้าไปในห้องสอบ 
(3)  การนำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ต้องห้ามในวิชานั้นเข้าไปในห้องสอบ 
(4)  นำโจทย์ข้อสอบออกจากห้องสอบโทษความผิดในลักษณะดังกล่าว นักศึกษา     

จะถูกทำทัณฑ์บนสูงสุด 
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51.2.5 ความผิดลักษณะที่ห้า เป็นการกระทำความผิดโดยมีเอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบไว้ในครอบครอง หรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่ทำให้เกิดปัญหาใน
การคุมสอบแต่ไม่ถึงขั ้นทุจริต โทษความผิดในลักษณะดังกล่าว นักศึกษาจะถูก
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหากยังกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกใน
ครั้งต่อ ๆ ไปจะถูกลงโทษเพ่ิมข้ึนตามลำดับ 

51.2.6  อำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในกรณีเกิดการกระทำทุจริตในการสอบ
อย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้แล้ว หรือมีการกล่าวหาในภายหลังการสอบได้เสร็จสิ้นไป
แล้วว่าได้เกิดการกระทำทุจริตขึ้นในการสอบครั้งใด ให้คณะกรรมการวินิจฉัยความผิด
พิจารณากำหนดโทษนักศึกษาที่กระทำหรือพยายามกระทำทุจริตได้ ตามความ
ร้ายแรงแล้วแต่กรณ ี

 
หมวด 17 ขอ้บังคับวินัย มารยาทและความประพฤติของนักศึกษา 

 

ข้อ 52 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความประพฤติที่ดีงามและมีความตั้งใจต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้          
คู่คุณธรรม นักศึกษาทุกคนจะต้องประพฤติเป็นผู้เคารพต่อระเบียบมหาวิทยาลัยตามประกาศว่าด้วย 
วินัย มารยาทและความประพฤติของนักศึกษา  

หมวด 18 การพ้นสภาพนักศึกษา 
 

ข้อ 53 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งดังนี้ 
53.1 ถึงแกก่รรมหรือลาออก 
53.2 ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีนักศึกษาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา  
53.3 มหาวิทยาลัยสั ่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูก

พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
53.4  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติ

ให้ลาพักการศึกษา 
53.5  ลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันเว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 
53.6 ได ้แต ้มระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ำกว ่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที ่ เข ้าศ ึกษาใน

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
53.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
53.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ในสองภาคการศึกษาแรก 
53.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะ

รอพินิจครั้งที่ 1 
53.10 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะ

รอพินิจครั้งที่ 2 
53.11 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับ

ภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
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53.12 ไม่สามารถเรียนได้หน่วยกิตครบในหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 54 
53.13 ได้รับการอนุมัติปริญญา   

หมวด 19 ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา 
 

ข้อ 54 ระยะเวลาการศึกษา 
54.1 นักศึกษาเต็มเวลา ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าสำหรับ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าสำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  หรือไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าสำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ
เทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี หรือไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี หรือไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าสำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า   6  ปี 

54.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี ไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าสำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี และอย่างมากไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 30 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 5 ปี ไม่เกิน 36 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีไม่
น้อยกว่า 6 ปี 

54.3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเต็มเวลา ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา 
หรือเทียบเท่า และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า  

54.4 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องไม่เต็มเวลา ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษา
หรือเทียบเท่า และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา 

ข้อ 55 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตร เมื่อได้เรียนและสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชา และสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
2.00 ขึ้นไป 

ข้อ 56 การให้อนุปริญญา ให้นักศึกษาที่สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.50 มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับอนุปริญญาได ้

ข้อ 57 การให้ปริญญา นักศึกษาที่จะขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
57.1 สอบไล่ได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
57.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
57.3 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาบัตร 
57.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

ข้อ 58 นักศึกษาที่สอบไล่ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จะรับ
ปริญญาได้ก็ต่อเมื่อ ลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ขั้น D+, D หรือ F หรือลงทะเบียน
เรียนวิชาใหม่ซึ่งคณบดีเป็นผู้อนุมัติ จนกว่าจะทำแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ขึ้นไป 
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 59 ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อนักศึกษาสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตร และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มีสิทธิ ์ยื ่นคำร้องแจ้งความจำนงรับปริญญาต่อสำนัก
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ทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีตามลำดับ คณบดีเป็นผู้พิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา 

ข้อ 60 นักศึกษาจะต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัย ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อน จึงจะได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญา 

ข้อ 61 สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา  
ข้อ 62 การให้ปริญญาเกียรตินิยม  

62.1  บัณฑิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
62.1.1 ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรภาคสมทบหรือหลักสูตรเฉพาะกิจ 
62.1.2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 4 ปี 

หรือ 
62.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 5 ปี 

หรือ 
62.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร 6 ปี 
62.1.5 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  หรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญา     

ที่สอง 
62.1.4 นักศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามกำหนดเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ให้นับภาค

การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักด้วย 
62.1.6 ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนลำดับขั้นของคะแนนตัวอักษรหรือแต้มระดับ

คะแนนหรือเพิ่มหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน (Audit) มา
ก่อน 

62.1.7 ไม่เคยมีรายวิชาใดได้คะแนนตัวอักษร F หรือ U 
62.1.8 มีความประพฤติเรียบร้อยและเข้าร่วมกิจกรรมบังคับครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

62.2 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต ่3.50 ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใด ๆ ได้คะแนนตัวอักษร D, D+, F หรือ U  

62.3 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต ่3.25 ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใด ๆ ได้คะแนนตัวอักษร D, D+, F หรือ U  

ข้อ 63 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว 
ๆ ไป 

ข้อ 64 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ.2557 กับนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ก่อนปีการศึกษา 2562 จนกว่าจะเรียนจบการศึกษา  

ข้อ 65 ให้อธิการบดีเป็นผู ้รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้มีอำนาจสั ่งการและปฏิบัติการได้ตามที่
เห็นสมควร 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

                  (ลงชื่อ)       
                   (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี 


