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Programme Specification 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชื่อหลักสูตร 

 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ Bachelor of Science Program in Information 

Technology หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ปรัชญาหลักสูตร 

           เทคโนโลยสีารสนเทศ สร้างสรรค์ยุคใหมแ่ห่งการสื่อสาร ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศท้ังด้านฮาร์ดแวร์ 

ซอฟตแ์วร์ ข้อมูล เครอืขา่ย และอินเทอร์เน็ต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการใช้งานในองค์กร สามารถเลือกใช้  

และดูแลระบบเครือข่ายและระบบแม่ข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นในการบริหารหน่วยงาน

สารสนเทศ การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในกระบวนการจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ี และสามารถ

ออกแบบและสร้างระบบงานประยุกตไ์ด้อยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิานกับผู้ออกแบบและพัฒนา

ระบบ มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและท างานเป็นทีมได้ เป็นผู้ท่ีมี 

ความเข้าใจด้านสังคม องค์กร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ส าหรับ     

การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังตาม มคอ.1 คอมพิวเตอร์   

1. มคีุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชวีติร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอยา่งราบร่ืน และเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 
2. ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึษาในสาขาคอมพิวเตอร์ท่ีนิสติต้องรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชพีและช่วยพัฒนาสังคม 
3. ทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคณุธรรม จริยธรรม และความรู้ โดยสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชพีโดยพึ่งตนเองได้ 
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ 
5. มีทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร 

1. มคีวามรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ข้อมูล เครอืขา่ย และอินเทอร์เน็ต 

2. สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานประยุกต์ 

3. มทัีกษะในการเลอืกใช้และดูแลระบบเครอืขา่ยและระบบแมข่่าย 

4. มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารหนว่ยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร
ด้วยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. สามารถประสานงาน สื่อสาร ท างานเป็นทีม มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. มคีวามเข้าใจ เห็นใจ เห็นคุณค่า และยอมรับ บทบาทและหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืนในการปฏบัิตงิานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. มคีวามสามารถในการเรียนรู้ และประยุกตศ์าสตร์และเทคโนโลยใีหม ่ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
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อัตลักษณ์ของบณัฑิตของมหาวทิยาลัยพะเยา 

1. มีสุนทรียศลิป์ 
2. มีสุขภาพดแีละบุคลิกภาพด ี

คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษาต่อ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ทุกสาขาวชิา หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
2. มเีกรดเฉลี่ย ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. ไมเ่ป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

แผนการศึกษา 

เป็นหลักสูตร 4 ปี จ านวนหนว่ยกิตรวม ไมน่อ้ยกวา่ 129 หนว่ยกิต (นก.)  โดยจดัการเรียนการสอนแบบทวภิาค ปีการศึกษาละ  
2 ภาคเรียน รวม 8 ภาคเรียน ดังนี้ 
 ปีการศึกษาที่ 1/1 เรียนวชิาศึกษาทั่วไป 11 นก. และวิชาแกน 6 นก. รวมท้ังหมด 17 นก. 
 ปีการศึกษาที่ 1/2 เรียนวชิาศึกษาทั่วไป 10 นก. วชิาแกน 6 นก. และวิชาเฉพาะด้าน 3 นก. รวมท้ังหมด 19 นก. 
 ปีการศึกษาที่ 2/1 เรียนวชิาศึกษาทั่วไป 6 นก. วชิาแกน 3 นก. และวิชาเฉพาะด้าน 9 นก. รวมท้ังหมด 18 นก.  
 ปีการศึกษาที่ 2/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป 3 นก. วชิาแกน 3 นก. และวิชาเฉพาะดา้น 12 นก. รวมท้ังหมด 18 นก.  
 ปีการศึกษาที่ 3/1 เรียนวิชาแกน 3 นก. วิชาเฉพาะดา้น 15 นก. รวมท้ังหมด 18 นก. 
 ปีการศึกษาที่ 3/2 เรียนวชิาวชิาเฉพาะด้าน 15 นก. และวิชาเลือกเสรี 3 นก. รวมท้ังหมด 18 นก. 
 ปีการศึกษาที่ 4/1 เรียนวชิาวชิาเฉพาะด้าน 9 นก. วชิาโครงงาน 3 นก. และวิชาเลือกเสรี 3 นก. รวมท้ังหมด 15 นก. 
 ปีการศึกษาที่ 4/2 ฝึกงานหรือสหกิจศกึษา 6 นก.  

วิธีการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  

1. ศกึษารายวชิาตามโครงสร้างหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 129 หนว่ยกิต  และต้องไมม่ผีลการเรียนเป็นอักษร I หรืออักษร P โดยต้อง

มเีกรดสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

2. ตอ้งผ่านการฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา 

3. ตอ้งเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยพะเยา  

อาชีพหลงัจบการศกึษา 
 นักวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
 นักอกแบบและพัฒนาซอฟตแ์วร์ 
 นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
 ผู้จัดการฐานข้อมูล 

 
 นักออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 
 นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์
 ผู้ดูแลระบบเครอืขา่ย 
 นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 
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สภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้

  
ตกึคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ห้องส านักงานคณะ 

  
ห้องบรรยาย ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 

  
ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุดคณะ 

  
โรงอาหารคณะ หอพักนสิิต 

 

 


