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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1  
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1  
4) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของอาจารย์           3 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 5 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 5 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ  6 

ของสถาบัน  
13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั                   6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 9  
2) แผนพัฒนาหลักสตูร 10 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 13 
2) การด าเนินการหลักสูตร 13 
3) หลักสูตรและอาจารย ์ 15 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 39 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั 40 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 43 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 44 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา        48 

(Curriculum Mapping) 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 64 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 64 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 64 



  

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 65 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 65 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน 67 
2) บัณฑิต 67 
3) นักศึกษา 68 
4) อาจารย ์ 69 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 71 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 73 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 74 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 76 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 76 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 77 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 77 

ภาคผนวก 
ก. ค าอธิบายรายวิชา 81 
ข. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 133 
ค. ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 143 
ง. เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ 151 

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
จ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  161 

สาขาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ฉ. ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน 169 

Active Learning  
ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 177 
ซ. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 195 

และการสื่อสาร 
ฌ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 201 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information and Communication 

Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

  ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information and Communication  

           Technology) 

  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information and Communication Technology) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

- 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

129  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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5.3 การรับนักศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...... 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรังปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษา 1 

ปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้งที่ 12(2/2559) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 374(4/2559)                       

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา

คอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) นักวิเคราะห์ระบบ 

3) นักพัฒนาเว็บไซต์ และออกแบบกราฟิก 

4) นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

5) โปรแกรมเมอร์ 

6) นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และภาพเคลื่อนไหว 

7) ผู้จัดการข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

8) ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ 

โดยรายวิชาในหลักสูตรฯ ที่ตอบสนองต่ออาชีพข้างต้นสอดคล้องกับตารางเปรียบเทียบรายวิชาใน

หลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ที่อธิบายไว้ใน

ภาคผนวก ง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายเถกิง  วงศ์ศิริโชติ MIS. 

 
B.Com. 

- Information Systems 
 
- Information Systems 
& Electronic Commerce 

- University of Wollongong, 
Australia 
- University of Wollongong, 
Australia 

2546 
 
2544 

2.  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอิว ไอยรากาญจนกุล M.S. 
 

พบ.ม. 
 

วท.บ. 

- Computer Science 
 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- คณิตศาสตร์ 

- Illinois Institute of 
Technology, สหรัฐอเมริกา 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2537 
 

2525 
 

2523 

3.  อาจารย์ นายกษิดิ์กฤษณ์  ด าเกลี้ยง วศ.ม. 
วท.บ. 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2548 

4.  อาจารย์ นายคมวิทย์  สุรชาติ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2553 
 
2552 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
5.  อาจารย์ นางสาวจารุทรรศน์ 

พัฒนพันธ์ชัย 
Ph.D. 

 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

- Computer Science 
 
 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- University of 
Southampton, United 
Kingdom 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
 
 

2549 
2545 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 

จ านวน  50  รายวิชา ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

001-101 อาเซียนศึกษา 
 

2) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 
 

3) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 รายวิชา คือ 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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315-201 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสังคม 

322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

322-101 แคลคูลัส 1 

322-102 แคลคูลัส 2 

324-101 เคมีทั่วไป 1 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

330-101 หลักชีววิทยา 1 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 

336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป 

336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 

340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 

340-235 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 

342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 

347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 
 

4) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

5) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 27 รายวิชา คือ 

890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน 

890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด 

890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 

890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

890-224 การแปลเบื้องต้น 
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890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น 

890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 

890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 

890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 

890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 

890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 

895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 

895-125 การใช้ภาษาไทย 

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

895-203 จิตวิทยาทั่วไป 

895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 

895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต 

895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ 
 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 

- 
 

13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา 

อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผล 

13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้

สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะในการ

จัดการและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการโปรแกรม  

ข้อมูลและสารสนเทศ และพ้ืนฐานทางทัศนศิลป์ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงบูรณาการที่จะ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ทันต่อเหตุการณ์กับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดถึงมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ด้วย 

1.2 ความส าคัญ 

ปั จจุ บั น เทคโน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อสาร  ( Information and Communication 

Technology :  ICT) มีบทบาทที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรและเกี่ยวข้องกับทุกสาขาวิชาชีพ การ

ติดต่อสื่อสารและการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ นับว่าเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมของ

องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน การ

ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประกอบการตัดสินใจจะน าไปสู่การได้เปรียบในการตัดสินใจขององค์กรซึ่ง

เอ้ือต่อการแข่งขันเชิงธุรกิจด้วย  ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้มีความต้องการบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้

และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นจ านวนมากทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้ปรัชญาของการจัดการ

เรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการผลิตงานสร้างสรรค์เชิงวิจัยและนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ ที่จัดให้มีการศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นเพ่ือให้มีแนวคิดที่มีเหตุผลตาม

หลักวิทยาศาสตร์  นับเป็นจุดเด่นที่ได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการในเชิงลึกสามารถไป

ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อีกทั้งมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน

รายวิชาชีพ ตลอดถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ฝึกทักษะด้วยตนเองภายใต้การให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการท าโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การค้นคว้า

งานสร้างสรรค์เชิงวิจัยและนวัตกรรมของผู้ อ่ืนมาน าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านรายวิชาสัมมนา 

รวมทั้งจัดให้มีการฝึกงานเชิงวิชาชีพและสหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้และน า

ความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ในประสบการณ์จริง 
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1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และ

ซอฟต์แวร์ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถจัดการข้อมูลและสารสนเทศอย่างมีระบบ   

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

1.3.4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตนคติต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม อีกท้ังมีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐาน ในการพัฒนาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

2. แผนพัฒนาหลักสูตร 

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.
ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 

2. ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร  

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาที่

ก าลังจะส าเร็จการศึกษาและบัณฑิต
ใหม่ 

4. ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

2. รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) ที่ผนวกรวมกับ
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง SAR ระดับ
หลักสูตร 

3. จัดการเรียนการสอนแนวใหม่
เป็น Active Learning ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ของหลักสูตร 

1. วางแผนการเรียนการสอนให้รายวิชา
เป็นแบบ Active Learning และใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

1. จ านวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแนวใหม่
แบบ Active Learning 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ในการเรียนการสอน 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 
และทักษะการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของรายวิชา 

2. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning  

3. ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการเรียนการ
สอนแบบ แบบ Active 
Learning  

4. จ านวนอาจารย์ที่ร่วม
กิจกรรมการเพ่ิมพูน
ทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning และการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ 

4. ก าหนดวิธีการวัดและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
วัดและประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมิน
และ/หรือวิเคราะห์ข้อสอบในทุก
รายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
แต่ละรายวิชา 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วม
กิจกรรมการเพ่ิมพูน
ทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 

2. รายงานการประเมิน
และ/หรือวิเคราะห์
ข้อสอบ 

3. เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้
วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

5. ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อระบบการวัด
และประเมินผล 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2. ติดตามประเมนิทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูน
ทักษะอาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วม
กิจกรรมการเพ่ิมพูน
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละด้าน 

4. ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษา
ในแต่ละมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า

ด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ช) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี  

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศึกษาที่ 3  หรือภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ

เทียบเท่า 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 

2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) นักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

เตรียมความพร้อม และเข้าร่วมโครงการอบรม/กิจกรรมภาษาอังกฤษของสาขาและคณะ 

2) คณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้ พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์น้อย 
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3) จัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2  80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3   80 80 80 

ช้ันปีท่ี 4    80 80 
รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรียน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 

 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 

มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน 

หลักสูตร 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       จ านวน 129 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต 
  1) วิชาแกนและวิชาพ้ืนฐาน 25 หน่วยกิต 
  2) วิชาเฉพาะด้าน 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

50 หน่วยกิต 

  3) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
 

6 หน่วยกิต 
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 3.1.3  รายวิชา   
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
  1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ  8 หน่วยกิต 
  (1) เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
 001-101 อาเซียนศึกษา 

Asean Studies 
 3(2-2-5) 

 001-131 สุขภาวะกายและจิต 
Healthy Body and Mind 

 3(2-2-5) 

 874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
Law Relating to Occupations and Everyday Life 

 3(3-0-6) 

 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 
Life Aesthetics 

 3(2-2-5) 

 895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
Wisdom of Living 

 3(2-2-5) 

  (2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 หน่วยกิต 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 

Co-Curricular Activities  I 
 1(0-0-3) 

  (3) กิจกรรมพลศึกษา 1 หน่วยกิต 
 895-xxx วิชากีฬา  พลศึกษา หรือ นันทนาการ  1(x-y-z) 
และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จาก
รายวิชาที่เหลือข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
  - วิชาเลือก 4 หน่วยกิต 
 895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 

Behavioral Science 
 3(3-0-6) 

 895-203 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

 3(3-0-6) 

 895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 
Economics and Government 

 2(2-0-4) 

 895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต 
Economics for Life 

 3(3-0-6) 

 895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา หรือ นันทนาการ  1(x-y-z) 
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  2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต 
 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

Introduction to Intellectual Property 
 3(3-0-6) 

 315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
Science, Technology and Society 

 3(3-0-6) 

และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เหลือ
ข้างต้น หรือจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
  - วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Everyday Life 
 3(3-0-6) 

 336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป 
General Pharmacology 

 2(2-0-4) 

 336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
Drugs and Health Products in Daily Life 

 2(2-0-4) 

 336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 
Toxic Substances in Daily Life 

 2(2-0-4) 

 340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 
Man and Science 

 3(3-0-6) 

 340-235 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 
Everyday Science 

 2(2-0-4) 

 342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 
Polymer in Daily Life 

 2(2-0-4) 

 347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics in Daily Life 

 3(2-2-5) 

     
  3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
 890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English Listening and Speaking 
 

 3(2-2-5) 
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 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English Reading and Writing 

 3(3-0-6) 

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จ านวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต จากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่ม
ภาษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
  - วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

Improving Listening Skill in English 
 3(3-0-6) 

 890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด 
Consolidating Listening and Speaking Skills in English 

 3(2-2-5) 

 890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 
Improving Reading in English 

 3(3-0-6) 

 890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
Functional Reading 

 3(3-0-6) 

 890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
Reading English Newspapers 

 3(3-0-6) 

 890-224 การแปลเบื้องต้น 
Introduction to Translation 

 3(3-0-6) 

 890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 
English Grammar for Real Life Communication 

 3(3-0-6) 

 890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Introduction to English Writing 

 3(3-0-6) 

 890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
Communication in English Science and Technology 

 3(3-0-6) 

 890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
Basic Listening and Speaking for Business 

 3(3-0-6) 

 890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
English for Business 

 3(3-0-6) 

 890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 
Reading English in an Academic Context 

 3(3-0-6) 

 890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Writing Academic English 
 

 3(3-0-6) 
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 890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
English in the Workplace 

 3(3-0-6) 

 890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
Study Skills in English for Higher Studies 

 3(3-0-6) 

 890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 
English for Job Application 

 3(3-0-6) 

 895-125 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

 3(3-0-6) 

     
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
  1)  วิชาแกนและพื้นฐาน 25 หน่วยกิต 
 308-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Fundamentals of Information and Communication 
Technology 

 2(1-2-3) 

 308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
Introduction to Research Methodology  

 2(2-0-4) 

 322-101 แคลคูลัส 1     
Calculus I 

 3(3-0-6) 

 322-102 แคลคูลัส 2     
Calculus II 

 3(3-0-6) 

 324-101 เคมีทั่วไป 1      
General Chemistry I 

 3(3-0-6) 

 325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     
General Chemistry Laboratory I 

 1(0-3-0) 

 330-101 หลักชีววิทยา 1     
Principles of Biology I 

  3(3-0-6) 

 331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      
Principles of Biology Laboratory I 

 1(0-3-0) 

 332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1      
Fundamental Physics I 

 3(3-0-6) 

 332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1   
Fundamental Physics Laboratory I 
 

 1(0-2-1) 
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 347-201 สถิติพ้ืนฐาน 
Basic Statistics 

 3(2-2-5) 

     
  2) วิชาเฉพาะด้าน 50 หน่วยกิต 
  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 11 หน่วยกิต 
 308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

Information Systems Analysis and Design 
 3(2-2-5) 

 308-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information System 

 3(2-2-5) 

 308-411 การจัดการนวัตกรรม 
Innovation Management 

 3(2-2-5) 

 308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
Management of Information Technology in Organization 

 2(2-0-4) 

     
  - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 18 หน่วยกิต 
 308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 

Visual Arts and Design I 
 2(1-2-3) 

 308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 
Visual Arts and Design II 

 2(1-2-3) 

 308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technology Integrated 
Laboratory 

 1(0-2-1) 

 308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

 3(2-2-5) 

 308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 
Project in Information and Communication Technology I 

 2(0-6-0) 

 308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Seminar in Information and Communication Technology 

 1(1-0-2) 

 308-324 หลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
Principles of Human Interactions with Computer 

 3(2-2-5) 

 308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืองานอาชีพ 
Applications of Information and Communication 
Technology for Professions 

 1(0-2-1) 
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 308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 
Project in Information and Communication Technology II 

 3(0-9-0) 

     
  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต 
 308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 

Structured Programming and Applications 
 3(2-2-5) 

 308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Development and Design 

 3(2-2-5) 

 308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 
Algorithm and Data Structure 

 3(2-2-5) 

 308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 
Object-Oriented Programming and Applications 

 3(2-2-5) 

     
  - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 9 หน่วยกิต 
 308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

Computer System Organization and Architecture 
 3(2-2-5) 

 308-242 ระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems 

 3(2-2-5) 

 308-341 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Systems 

 3(2-2-5) 

     
  3) วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
  - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 

Information Storage and Retrieval 
 3(2-2-5) 

 308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 
Data Mining and Visualizations  

 3(2-2-5) 

 308-353 การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อ
ประสม  
Computer and Information Technology Applications for 
Multimedia Production  

 3(2-2-5) 

 308-354 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 
Discrete Mathematics 

 3(3-0-6) 
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 308-355 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advanced Database Technology 

 3(2-2-5) 

 308-356 ระบบสื่อประสม  
Multimedia Systems 

 3(2-2-5) 

 308-451 การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer System Security Management 

 3(2-2-5) 

 308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 
Animation and Computer Games Development 

 3(2-2-5) 

 308-453 คอมพิวเตอร์กราฟิกและทัศนคอมพิวเตอร์ 
Computer Graphics and Visions 

 3(2-2-5) 

 308-454 ชีวสารสนเทศเชิงค านวณ  
Computational Bioinformatics 

 3(2-2-5) 

 308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ 
Semantic Web Technologies and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-456 ปัญญาประดิษฐ์  
Artificial Intelligence 

 3(2-2-5) 

 308-457 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
Geographic Information Systems 

 3(2-2-5) 

     
  - กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร   
 308-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 

Introduction to Telecommunication 
 3(2-2-5) 

 308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 
Telecommunication Network  

 3(2-2-5) 

 308-363 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งและการประยุกต์ 
Internet of Things and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-364 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์  
Internet Technologies and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน 
Distributed and Parallel Computing 

 3(2-2-5) 

 308-462 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและการประยุกต์ 
Cloud Computing and Applications 
 

 3(2-2-5) 
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 308-463 การประมวลผลแบบผสมและการประยุกต์ 
Heterogeneous Computing and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-464 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่  
Wireless and Mobile Computing 

 3(2-2-5) 

 308-465 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
Digital Signal Processing   

 3(2-2-5) 

 308-466 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์  
Web Service Technology and Applications 

 3(2-2-5) 

     
  - กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   
 308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์  

Logic Programming and Applications 
 3(2-2-5) 

 308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต์ 
Visual Programming and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-373 การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและการประยุกต์ 
Advanced Web Programming and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

 3(2-2-5) 

 308-375 การโปรแกรมสคริปต์และการประยุกต์ 
Script Programming and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-376 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแบบข้ามแพลตฟอร์มและ 
การประยุกต์ 
Cross-Platform Mobile Programming and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-377 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

 3(2-2-5) 

 308-471 การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ 
Software Service and Quality Management 

 3(2-2-5) 

 308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  
Computer Simulation 

 3(2-2-5) 

 308-473 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 

 3(2-2-5) 

 308-474 การประมวลผลภาพ   
Image Processing 

 3(2-2-5) 
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 308-475 การออกแบบซอฟต์แวร์ 
Software Design 

 3(2-2-5) 

 308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  
Robotics Technology 

 3(2-2-5) 

 308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ  
Microprocessor and Interfacing 

 3(2-2-5) 

 308-478 ระบบเวลาจริงและสมองกลฝังตัว  
Real Time and Embedded Systems 

 3(2-2-5) 

     
  - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ   
 308-381 ระบบจัดการความรู้  

Knowledge Management Systems 
 3(2-2-5) 

 308-383 ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร 
Enterprise Resource Planning Systems 

 3(2-2-5) 

 308-384 ระบบสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจ 
Management and Decision Support System 

 3(2-2-5) 

 308-481 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์  
Big Data Analytics and Applications 

 3(2-2-5) 

 308-482 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
Ethical and Legal in Information and Communication 
Technology Profession 

 2(2-0-4) 

 308-483 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Business Technology 

 3(2-2-5) 

 308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการพาณิชย์ 
Information and Communication Technology for 
Commercial Management 

 3(2-2-5) 

 308-485 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษา  
Information and Communication Technology for 
Educational Management 
 
 

 3(2-2-5) 
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 308-486 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม  
Information and Communication Technology  for 
Industrial Design 

 3(2-2-5) 

     
  - กลุ่มวิชาส าหรับผู้ประกอบการ   
 308-491 การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

Management for Entrepreneurship 
 2(2-0-4) 

 308-492 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
Supply Chain Management 

 2(2-0-4) 

 308-493 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม่ 
Development of Modern Products and Services 

 2(2-0-4) 

 308-494 โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 
Innovative Business Plan Project 

 1(0-2-1) 

 308-495 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 
Strategic Management and Business Control 

 2(2-0-4) 

     
  - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   
 308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Job Training in Information and Communication 
Technology 

 2(0-6-0) 

 308-497 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

 6(0-18-0) 

     
  - กลุ่มวิชากรณีศึกษาและหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
  

 308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
Case Studies in Information and Communication 
Technology 

 3(1-4-4) 

 308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Special Topics in Information and Communication 
Technology 

 3(1-4-4) 
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 หรือเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศและนอกประเทศ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ บริหารธุรกิจ หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ซึ่งเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาใน
หลักสูตร  
     
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 

ความหมายของเลขประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

 เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 310-101 มีความหมายดังนี้ 

 เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา 

 เลขรหัส ตัวที่ 4  หมายถึง ชั้นปี 

 เลขรหัส ตัวที่ 5  หมายถึง กลุ่มวิชา 

   0 กลุ่มวิชาแกนและพ้ืนฐาน 

   1 กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

   2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 

   3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

   4 กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

   5 วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   6 วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร 

   7 วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

   8 วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

   9 วิชาเลือกกลุ่มวิชาส าหรับผู้ประกอบการ 

9 วิชาเลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

   9 กรณีศึกษาและหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เลขรหัส ตัวที่ 6  หมายถึง ล าดับวิชา 
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ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

 เช่น 3(2-2-5) 

 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.5 แผนการศึกษา 

 

ปีท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 1  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) 

xxx-xxx เลือกวิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

                               รวม                                               17(x-y-z) 

หมายเหตุ การลงทะเบียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ

ก าหนด 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2(1-2-3) 

308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 2(1-2-3) 

322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

890-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

895-xxx รายวิชากลุ่มพลศึกษาหรือนันทนาการ 1(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกวิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 

                               รวม                                               17(x-y-z) 
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ปีท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 1  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 2(1-2-3) 

308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

xxx-xxx เลือกรายวิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(x-y-z) 

                               รวม                                               17(x-y-z) 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1(0-2-1) 

308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

308-242 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1(0-0-3) 

347-201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

308-xxx รายวิชาเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกรายวิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-y-z) 

                               รวม                                               20(x-y-z) 
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ปีท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาที่ 1  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  2(2-0-4) 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1(1-0-2) 

308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

308-341 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

xxx-xxx เลือกวิชาบังคับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-y-z) 

                               รวม                                               18(x-y-z) 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 

308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2(0-6-0) 

308-324 หลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

308-xxx รายวิชาเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกรายวิชากลุ่มวิชาภาษา 3(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกรายวิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2(x-y-z) 

                               รวม                                               16(x-y-z) 
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ปีท่ี 4 

แบบที่ 1 ไม่ใช่สหกิจศึกษา 

 

ภาคการศึกษาที่ 1  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(0-9-0) 

308-xxx รายวิชาเลือก 6(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

                               รวม                                               12(x-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-411 การจัดการนวัตกรรม 3(2-2-5) 

308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 2(2-0-4) 

308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืองานอาชีพ 1(0-2-1) 

308-xxx รายวิชาเลือก 6(x-y-z) 

                               รวม                                               12(x-y-z) 
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ปีท่ี 4 

แบบที่ 2 สหกิจศึกษา 

 

ภาคการศึกษาที่ 1  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-497 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 

                               รวม                                               6(0-18-0) 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-411 การจัดการนวัตกรรม 3(2-2-5) 

308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 2(2-0-4) 

308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืองานอาชีพ 1(0-2-1) 

308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(0-9-0) 

308-xxx รายวิชาเลือก 6(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

                               รวม                                               18(x-y-z) 
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ปีท่ี 4 

แบบที่ 3 ผู้ประกอบการ 

 

ภาคการศึกษาที่ 1  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-491 การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4) 

308-492 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 2(2-0-4) 

308-493 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

308-494 โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 1(0-2-1) 

308-xxx รายวิชาเลือก 3(x-y-z) 

                               รวม                                               10(x-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  

  จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-ต) 

308-411 การจัดการนวัตกรรม 3(2-2-5) 

308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 2(2-0-4) 

308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืองานอาชีพ 1(0-2-0) 

308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3(0-9-0) 

308-495 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 2(2-0-4) 

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

                               รวม                                               14(x-y-z) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

อยู่ในภาคผนวก ก 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1.  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายเถกิง  วงศ์ศิริโชติ MIS. 
 

B.Com. 

- Information 
Systems 
- Information 
Systems & 
Electronic 
Commerce 

- University of 
Wollongong, Australia 
- University of 
Wollongong, Australia 

2546 
 

2544 

240 240 240 240 

2.  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอิว ไอยรากาญจนกุล M.S. 
 

พบ.ม. 
 

วท.บ. 

- Computer 
Science 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
- คณิตศาสตร์ 

- Illinois Institute of 
Technology, สหรัฐฯ 
- สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2537 
 

2525 
 

2523 

240 240 240 240 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

3.  อาจารย์ นายกษิดิ์กฤษณ์  ด าเกลี้ยง วศ.ม. 
 

วท.บ. 

- วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2552 
 

2548 

240 240 240 240 

4.  อาจารย์ นายคมวิทย์  สุรชาติ วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

- วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
 
- วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
 

2553 
 
 

2552 

240 240 240 240 

5.  อาจารย์ นางสาวจารุทรรศน์ 
พัฒนพันธ์ชัย 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

- Computer 
Science 
 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- University of 
Southampton, United 
Kingdom 
- มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2557 
 
 

2549 
 

2545 

240 240 240 240 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 
1.  อาจารย์ นางสาวน้ าทิพย์   

ตระกูลเมฆี 
Ph.D. 

 
วท.ม. 

 
 

บธ.ม. 
วท.บ. 

- Computer 
Science 
- การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- บริหารธุรกิจ 
- คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

- Universiti Sains 
Malaysia, Malaysia 
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2557 
 

2549 
 
 

2544 
2537 

240 240 240 240 

2.  อาจารย์ นายศุภศิษฏ์  กาจก าแหง 
(ลาศึกษาต่อ) 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

- วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
- วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2551 
 

2549 

- - - - 

3.  อาจารย์ นางสาวสุธิรา พลันสังเกต ุ
(ลาศึกษาต่อ) 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2548 
 

2544 

- - - - 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 
1.   - นางสาวชุติมน ฐิติพรวณิช วท.ม. 

 
 

วท.บ. 

- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
- มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2552 
 
 

2548 

45 45 45 45 

2.  - นายดนัย   
ศรีจุฑาธนุฑฑามร 

น.ม. 
 

ประกาศฯ 
น.บ. 

- กฎหมาย
มหาชน 
- วิชาว่าความ 
- นิติศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
- สภาทนายความ 
- มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

2545 
 

2541 
 

2539 

45 45 45 45 

3.  - นายอนุรุท  จ าเริญนุสิทธิ์ วท.ม. 
 
 

คอ.บ. 

- เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
-อิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์ 

- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2547 
 
 

2545 

45 45 45 45 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดม
ศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

4.      - นางอรอุมา   
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
- คณิตศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2545 
 

2533 

45 45 45 45 

5.   - นางสาวอัญชลี 
พัฒนพันธ์ชัย 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

- การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 
- มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2548 
 
 

2543 

45 45 45 45 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานในสถาน

ประกอบการได้ 

4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

5) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

สหกิจศึกษา 

1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3) มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานในสถาน

ประกอบการได้ 

4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง

สร้างสรรค์ 

5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

6) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

7) สามารถน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.2 ช่วงเวลา  

แบบที่ 1  ไม่ใช่สหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้ โดยมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 

3 ของการศึกษาในชั้นปีที่ 3 และลงทะเบียนรายวิชา 308-496 ในกลุ่มวิชาเลือก ในภาค

การศึกษาที่ 1  ของการศึกษาในชั้นปีที่ 4 

แบบที่ 2  สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของการศึกษาชั้นปีที่ 4 

แบบที่ 3  ผู้ประกอบการ นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ 

โดยมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3 

ของการศึกษาในชั้นปีที่ 3 และลงทะเบียนรายวิชา 308-496 ในกลุ่มวิชาเลือก ในภาค

การศึกษาที่ 1  ของการศึกษาในชั้นปีที่ 4 โดยเน้นงานด้านผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

แบบที่ 1  ระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน 

แบบที่ 2  16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า 

แบบที่ 3  ระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกรายวิชาโครงงานฯ 1 จะศึกษาและก าหนด

หัวข้อโครงงาน การจัดท ารายงานเสนอหัวข้อโครงงาน การทบทวนวรรณกรรมและสืบค้นงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง การศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหัวข้อที่เสนอ  

ช่วงที่ 2 รายวิชาโครงงานฯ 2 เป็นการพัฒนาชิ้นงานตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ การทดสอบ

ต้นแบบชิ้นงานและประเมินผลการจัดท าโครงงาน การจัดท ารายงานส าหรับโครงงานและน าเสนอ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้การท าโครงงานหรืองานวิจัย 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

5) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

6) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

7) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

8) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

9) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

10) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

11) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและ

เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

12) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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13) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

14) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

15) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 

16) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

17) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

18) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 

19) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา 

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 3   

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 

ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกแบบที่ 1 ไม่ใช่สหกิจศึกษา 

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 

ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกแบบที่ 2 สหกิจศึกษา หรือแบบที่ 3 ผู้ประกอบการ 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 จ านวน 2 หน่วยกิต  

- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 จ านวน 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน 

2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางระบบ LMS และ

ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ โดยอาจเป็นหัวข้อจากอุตสาหกรรม และ

กระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล  

4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือจ าเป็น 

5) จัดให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าและผลการศึกษาแบบปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

และกรรมการสอบโครงงาน ทั้งโครงงาน 1 และโครงงาน 2 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  

2) ประเมินผลจากการน าเสนอแบบปากเปล่า ประเมินผลงานนักศึกษา และบทความต้นฉบับ 

(Manuscript) 

3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มหรือระบบสารสนเทศ 

4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์มหรือระบบสารสนเทศ 

5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  

6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 

7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษ 
1. เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/

มหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงาน ฝึกงาน 

หรือสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
6. ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะ

ของหลักสูตร 

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียนแบบ e–learning 

2. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่พัฒนาทักษะใน
การจัดการสารสนเทศแก่นักศึกษา 

3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคและประเทศ 

4. สนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ/วารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการ
ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

3. จัดและสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เน้น
การถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

5. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย ์

5) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและนานาชาติ ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม  และถือ

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณี

ตัวอย่าง 

6) มีสื่อการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 

7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 

8) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

9) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วม

กิจกรรม การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ปริมาณการทุจริตสอบของนักศึกษา 
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2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

5) รู้  เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning และ Problem-based Learning 

2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน / การฝึกปฏิบัติ / การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) การรายงาน / แผนงาน / โครงงาน 

4) การน าเสนอผลงาน 

5) ประเมินจากผลงานการปฏิบัติงานในการฝึกงาน 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้

เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรคจ์ากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสมและเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 

สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท าโครงการกิจกรรม

เสริมหลักสูตร การจัดท าโครงงาน การทดลองในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 

2) การน าเสนอผลงาน 

3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 

4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา ชี้น าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่

ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 

3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร

และอ่ืนๆ ในรายวิชาต่างๆ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 

4) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน

ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
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2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่หลากหลายและเหมาะสม 

3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจาก 

1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 

2) ทักษะการเขียนรายงาน 

3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานได้

อย่างเหมาะสม 

5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ในตารางตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2552 และมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในตารางมี

ความหมายดังนี้ 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย ์

5) ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและนานาชาติ ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
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7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม  และถือ

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

 

ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

5) รู้  เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้

เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรคจ์ากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสมและเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา ชี้น าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 
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4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่

ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 

4) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (CURRICULUM MAPPING) 

  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

001-101  อาเซียนศึกษา                         

คณะพยาบาลศาสตร์ 

001-131  สุขภาวะกายและจิต                  

คณะวิทยาศาสตร์ 

315-101  กิจกรรมเสริมหลักสตูร                     

315-103  ความรู้ทางด้านทรัพยส์นิทาง   
      ปัญญา 

                       

315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
  สังคม 

                    

322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                            

336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป                       
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
336-212  ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพใน   
  ชีวิตประจ าวัน 

                   

336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวนั                    

340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร ์                           

340-235  วิทยาศาสตร์ประจ าวัน                           

342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน                        

347-100  สถิติในชีวิตประจ าวัน                  

คณะนิติศาสตร์ 

874-194  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ 
  และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

                         

คณะศิลปศาสตร์ 

890-101  การฟังและการพูด     
  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

                 

890-102  การอ่านและเขียน    
  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

                     

890-211  เสริมทักษะการฟัง     
  ภาษาอังกฤษ 
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและการ
  พูด 

                 

890-221  การปรับปรุงการอ่าน  
  ภาษาอังกฤษ 

                     

890-222  การอ่านภาษาอังกฤษใน  
  ชีวิตประจ าวัน 

                 

890-223  การอ่านหนังสือพิมพ์  
  ภาษาอังกฤษ 

                 

890-224  การแปลเบื้องต้น                  

890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการ  
  สื่อสารในชีวิตจริง 

                 

890-227  การเขียนภาษาอังกฤษ  
  เบื้องต้น 

                 

890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                 

890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจ  
  เบื้องต้น 

                 

890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ                  
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
890-251  การอ่านงานเขียนวิชาการ  
  อังกฤษ 

                 

890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิง  
  วิชาการ 

                 

890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน                  

890-351  ทักษะการเรียนภาษาองักฤษ   
  เพื่อการศึกษาต่อ 

                 

890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร  
  งาน 

                 

895-101  พฤติกรรมศาสตร ์                  

895-125  การใช้ภาษาไทย                       

895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต                           

895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนนิชีวิต                          

895-203  จิตวิทยาทั่วไป                  

895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง                  

895-303  เศรษฐศาสตรเ์พื่อชีวิต                  

895-xxx   รายวิชากีฬา พลศึกษา หรือ 
  นันทนาการ 
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
หมวดวิชาเฉพาะ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

308-101  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร 

                   

308-121  ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1              
 

   

308-221  ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2               
 

   

308-222  ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการสื่อสาร 

                        

308-231  การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและ 
  การประยุกต ์

                    

308-232  การออกแบบและพัฒนาเว็บ                     

308-233  ขั้นตอนวิธีและโครงสรา้งข้อมูล                        

308-241  โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร ์
  และสถาปตัยกรรม 

                      

308-242  ระบบปฏิบัติการ                        

308-301  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน้                      

308-311  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  สารสนเทศ 
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
308-312  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                 

308-321  ระบบการจัดการฐานขอ้มูล                     

308-322  โครงงานทางเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 1 

                 

308-323  สัมมนาทางเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการสื่อสาร 

                 

308-324  หลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
  กับคอมพิวเตอร ์

                 

308-331  การโปรแกรมเชิงวัตถุและการ  
  ประยุกต ์

                   

308-341  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์                   

308-351  การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ                    

308-352  การท าเหมืองข้อมูลและ 
  ทัศนภาพ 

                      

308-353  การประยุกต์เทคโนโลยี 
  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
  สารสนเทศเพื่อการผลติสื่อ 
  ประสม 
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
308-354  คณิตศาสตร์เตม็หน่วย                          

308-355  เทคโนโลยีฐานข้อมูลขัน้สูง                    

308-356  ระบบสื่อประสม                    

308-361  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 
  สื่อสารทางไกล 

                    

308-362  เครื่อข่ายโทรคมนาคม                       

308-363  อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งและการ 
  ประยุกต ์

                   

308-364  เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็และการ 
  ประยุกต ์

                  

308-371  การโปรแกรมเชิงตรรกะและการ
  ประยุกต ์

                    

308-372  การโปรแกรมเชิงทัศน์และการ 
  ประยุกต ์

                    

308-373  การโปรแกรมบนเว็บข้ันสูงและ 
  การประยุกต ์

                    

308-374  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน 
  อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
308-375  การโปรแกรมสคริปต์และการ 
  ประยุกต ์

                   

308-376  แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
  แบบข้ามแพลตฟอรม์และการ 
  ประยุกต ์

                   

308-377  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                    

308-381  ระบบจัดการความรู ้                  

308-383  ระบบการวางแผนทรัพยากรใน 
  องค์กร 

               

308-384  ระบบสนับสนุนการจัดการและ 
  การตัดสินใจ 

                     

308-411  การจัดการนวัตกรรม                 

308-412  การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ในองค์กร 

                     

308-421  การประยุกต์เทคโนโลยี 
  สารสนเทศการสื่อสารเพื่องาน 
  อาชีพ 
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
308-422  โครงงานทางเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 2 

                       

308-451  การจัดการด้านความมัน่คง 
  ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ์

                    

308-452  การสร้างภาพเคลื่อนไหวและ 
  พัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์

                    

308-453  คอมพิวเตอร์กราฟิกและ 
   ทัศนคอมพิวเตอร ์

                       

308-454  ชีวสารสนเทศเชิงค านวณ                     

308-455  เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 
  และการประยุกต ์

                      

308-456  ปัญญาประดิษฐ์                      

308-457  ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์                    

308-461  การประมวลผลแบบกระจาย 
  และแบบขนาน 

                     

308-462  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
  และการประยุกต ์
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
308-463  การประมวลผลแบบผสมและ 
  การประยุกต ์

                          

308-464  การประมวลผลแบบไรส้ายและ 
  แบบเคลื่อนที่  

                      

308-465  การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั                       

308-466  เทคโนโลยีการบริการผา่นเว็บ 
  และการประยุกต์  

                    

308-471  การจัดการคุณภาพบรกิาร 
  ซอฟต์แวร์ 

                     

308-472  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์                      

308-473  การทดสอบซอฟต์แวร ์                     

308-474  การประมวลผลภาพ                       

308-475  การออกแบบซอฟต์แวร์                     

308-476  เทคโนโลยีหุ่นยนต์                       

308-477  ไมโครโปรเซสเซอร์และการ 
  เชื่อมต่อ  

                     

308-478  ระบบเวลาจริงและสมองกล 
  ฝังตัว  
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
308-481  การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่
  และการประยุกต์  

                       

308-482  จริยธรรมและกฎหมายที่ 
  เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการสื่อสาร 

                    

308-483  เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                          

308-484  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
  สื่อสารเพื่อการจัดการการ 
  พาณิชย์ 

                        

308-485  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
  สื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษา  

                       

308-486  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
  สื่อสารเพื่อการออกแบบทาง 
  อุตสาหกรรม  

                       

308-491  การจัดการส าหรับการเป็น 
  ผู้ประกอบการ 

                     

308-492  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
308-493  การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการ 
  สมัยใหม ่

                   

308-494  โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม                 

308-495  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการ 
  ควบคุมธุรกิจ 

                       

308-496  การฝึกงานทางเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการสื่อสาร 

                    

308-497  สหกิจศึกษา                         

308-498  กรณีศึกษาทางเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการสื่อสาร 

                 

308-499  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการสื่อสาร 

                         

คณะวิทยาศาสตร์  

322-101  แคลคูลัส 1                            

322-102  แคลคูลัส 2                            

324-101  เคมีทั่วไป 1                             

325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                            

330-101  หลักชีววิทยา 1                             
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รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีวิวิทยา 1                            

332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                              

332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1                              

347-201  สถิติพื้นฐาน                           
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับขั้นคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ กับผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตร 

2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

4) ประเมินผลการฝึกงาน / การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากคณาจารย์ และอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา และผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 

5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การเตรียมการในระดับคณะ 

1) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีโครงการบุคลากรใหม่พบคณบดีและผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ 

การเตรียมการในระดับสาขาวิชา 

1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่พัฒนาทักษะด้านการวิจัย 

2) มีการจัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ เพ่ือช่วยดูแลและให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ  

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพใน

องค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัด

โครงการโดยมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

  การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน 

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active learning 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะ

การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ

ประเมินผล 
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การพัฒนาระดับคณะ 

1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล ให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 

2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้และทักษะด้านการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 

การประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท า

วิจัย 

การพัฒนาระดับคณะ 

1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท า

วิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

  ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ดังในภาคผนวก ฌ) โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตาม

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ 

(5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 

1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร 1 คน และ

กรรมการหลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  มีคุณวุฒิขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหการ

หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมคุณภาพ และการติดตาม

ประเมินผลด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือช่วยก ากับให้การ

ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

 

2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตร้อยละ 80 สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และมีงานท าภายใน 

1 ปี 

2.2 มีการน าข้อมูลความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือ

น าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีกระบวนการรับเข้า

ศึกษาหลายช่องทาง ทั้งทีด่ าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 

3.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแต่ละโครงการในสัดส่วนและคุณสมบัติที่เหมาะสม 

โดยดูความพร้อมของคณาจารย์และทรัพยากรของหลักสูตรฯ เป็นหลัก  

3.1.3 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา มีการแนะน ามหาวิทยาลัย แนะน าคณะวิทยาศาสตร์ แนะน า

หลักสูตรการเรียนการสอน วิชาเรียน กฎระเบียบต่างๆ และมีการแจกคู่มือนักศึกษา 

3.2.2 มีโครงการเรียนปรับพ้ืนฐานซึ่งเป็นการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

นักศึกษาจะสามารถเรียนในห้องเรียนได้เข้าใจมากขึ้น 

3.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการจัดโครงการตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือ

เตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ 

3.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาของหลักสูตร เพ่ือ

ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร แนะน าการวางแผนการศึกษาเพ่ือให้จบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด และมี

กระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีรายวิชาที่ เป็นพ้ืนฐาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือปรับพ้ืนฐาน

ทั้งทางด้านความรู้และด้านจิตใจ เช่น โครงการพี่สอนน้องการโปรแกรม 

3.2.5 มีการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกงานและออก

ฝึกสหกิจศึกษา โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

3.2.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภาษาอังกฤษ 

3.2.7 ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาท้ังด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว 

3.2.8 ก าหนดโครงการประชุมรวมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี อย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ อัตราการย้ายสาขาวิชาเอก การลาออก ของนักศึกษา

ที่รับเข้าในแต่ละโครงการ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในทุกปีการศึกษา 

3.3.2 มีการจัดท าแบบสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็น

แบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วยความคาดหวังของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

ในหลักสูตร อุปสรรคในการเรียน จุดเด่นของหลักสูตร ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 

และการบริหารจัดการหลักสูตร อีกทั้งยังให้นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน รวบรวมให้คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ ได้ตอบข้อซักถาม และอธิบายความเป็นไปได้  รวมทั้งแจ้งกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการไปแล้ว ตามท่ีนักศึกษาเสนอแนะให้กับนักศึกษาได้ทราบข้อมูลด้วย 

3.3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรฯ หลังจากส าเร็จการศึกษา 

และน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3.3.4 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยด าเนินการตาม

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ และมีการน าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน และมีการ

ส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน 

 

4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ า

คณะฯ คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตฯ สภาวิทยาเขตฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ 

ตามล าดับ 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

การบริหารอาจารย์ของหลักสูตรฯ ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า ใน

การประชุมสาขาฯ มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน ทั้งการก าหนดอัตราก าลัง การ

ก าหนดภาระงาน การศึกษาต่อ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

การศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือน าความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้ในการสอน และการพัฒนาหลักสูตรฯ อีกด้วย อีกทั้งมีการ
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ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง ให้เป็นไปตามที่เกณฑ์

ก าหนด 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

(1) หลักสูตรมีการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการจัดสรร

งบประมาณส าหรับกิจกรรมในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเท่า

เทียมกันและมีการน าเข้าชี้แจงในที่ประชุม 

(2) มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ทั้งการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา และการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ น าเข้าทบทวนในที่ประชุมสาขาฯ 

(3) หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(4) มีการจัดประชุมประจ าปีการศึกษา และดูงานนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือน า

ความรู้ที่ได้มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดวางแผนจัดการเรียนการสอนในปี

การศึกษาถัดไป 

(5) คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วางแผนและ

ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งคณะฯ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

ผ่านการติดตามและรายงานผลของงานวิจัยระดับคณะทุกปีการศึกษา รวมทั้งการติดตาม

ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในที่ประชุมประจ าปีการศึกษาของสาขาฯ เพ่ือ ให้มี

ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในทุกปีการศึกษา  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการ

ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และน าเข้า

รายงานในที่ประชุมประจ าปีการศึกษาของสาขาฯ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1 มีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

ตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลไกในการ

ออกแบบหลักสูตร โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์

ประจ าวิชา เพ่ือควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการบริหาร

จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ โดยเน้น

นักศึกษาเป็นส าคัญ จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนมี

ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

5.1.2 กระบวนการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ และการขยายตัวของ

ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านการประเมินผลการฝึกงานของ

นักศึกษา 

5.1.3 หลักสูตรด าเนินการจัดท าหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร 

ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

5.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

ในการประชุมสาขาฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา จะมีการก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาค

การศึกษาถัดไป รวมทั้งก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความถนัด  ความช านาญของ

อาจารย์ผู้สอน และเป็นไปตามมาตรฐานภาระงานอาจารย์ (Load Unit) กรณีที่เป็นรายวิชาเฉพาะ

ทาง หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางนั้นๆ มาสอนนักศึกษา และ

ชี้แจงการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) โดยอาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 

(1) ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3, 4 , 5, 6 

วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ. 3, 4, 5, 6 

จากนั้นน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง 
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(3) ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3 หรือ 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ. 5 หรือ 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

(4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วง

ต้นของการเรียนรายวิชานั้นๆ 

แนวการจัดการเรียนการสอน 

(1) มีการประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

การบูรณาการระหว่างรายวิชา พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมทั้งพิจารณาจัดหาทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้

เพ่ิมเติมในรายวิชาต่างๆ  

(2) มีการประชุมวางแผนการจัดการรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารให้สามารถบูรณาการกับหน่วยวิจัย รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

(1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือดูแลนักศึกษาด้านการเรียน และการท ากิจกรรมต่างๆ 

(2) มีโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษาในทุกภาคการศึกษา เป็นการพบปะ

พูดคุย แนะน าการลงทะเบียนเรียน และอ่ืนๆ  

(3) มีการแนะน าการลงทะเบียนเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน

ของนักศึกษาว่ามีปัญหาหรือไม่ มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และสอบถามความ

ต้องการ ความสนใจ รวมทั้งศักยภาพของนักศึกษาเป็นส าคัญ 

(4) ในการประชุมประจ าปีการศึกษา จะมีการสรุปผลการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดน าเข้าที่

ประชุมเพ่ือวางแผนการให้ดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

(1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล

คะแนน และวิธีการประเมินผล ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

(2) คณะมีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

(3) คณะมีคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(1) ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการ

ประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 พิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรอง

จากคณะกรรมการประเมินระดับขั้นคะแนนของสาขาฯ จากนั้นจัดส่งขั้นคะแนนภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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(2) มีการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคการศึกษา 

(3) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดกาค

การศึกษา 

(4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการ

วิชาการฯ จัดหากรรมการเพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

มีคณะกรรมการฝ่ายการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เพ่ือด าเนินการในการวางแผน

ด้านงบประมาณ วางแผนการจัดพ้ืนที่ของสาขาฯ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์

เทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับสนับสนุนการสอนและการวิจัย มีการจัดหาหนังสือ นิตยสาร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ของนักศึกษาให้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 จ านวนทรัพยากรในส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มีดังนี้ 

ประเภทหนังสือ ไทย อังกฤษ อ่ืนๆ ไม่ระบุ จ านวนทั้งหมด 

บทความ 108,744 3,079 241 32,556 144,620 

หนังสือ 100,727 75,443 741 2,746 179,657 
ไฟล์คอมพิวเตอร์ 1,611 602 39 65 2,317 

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 233 1,084 832 258 2,407 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 0 0 1 0 1 
แผนที่ 26 1 0 0 27 

สื่อผสม 0 2 0 1 3 
สื่อเสียง 209 214 60 15 498 

จุลสาร 1,251 17 31 1,164 2,463 

สื่อสายตา 3,103 463 112 8 3,686 
ทั้งหมด 215,904 80,905 2,057 36,813 335,679 

 

6.2.2 การใช้ระบบ Learning Management system (LMS) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6.2.3 ห้อง Study Room มีคอมพิวเตอร์ หนังสือ วารสาร โครงงานนิพนธ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนด าเนินการด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6.3.2 มีการจัดท าแผนครุภัณฑ์ 5 ปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ 

6.3.3 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ ต ารา ที่ต้องการให้จัดหาเพ่ิมเติมไปยัง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

6.3.4 มีการวางแผนร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้จากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

6.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัว

บ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมายไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่ง

จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษาของการใช้หลักสูตรมีความแตกต่างกัน

โดยหลักสูตรฯ มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่
แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

     

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และ

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

พิจารณาจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ดังนี้ 

1) การประชุมสาขาฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการ

ด าเนินการตามกลยุทธ์การสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชา และกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ขอความเห็นและข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ท่านอ่ืนหลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามใน

ชั้นเรียน โดยการสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้สอน หากพบว่าผู้เรียนเข้าใจ

หรือวิธีการที่ใช้ในการเรียนการสอน ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องปรับเปลี่ยน

วิธีการสอน 

4) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

หากพบปัญหาต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้

สื่อการสอนในทุกรายวิชา โดยผ่านทางระบบประเมินการสอนของอาจารย์/ระบบประเมินรายวิชาของ

คณะฯ 

 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินภายนอก 

นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบ

การศึกษา โดยการตอบแบบสอบถาม  ในการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ของหลักสูตร 
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2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศ 

และผู้แทนของสถานประกอบการว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยเรื่องใด 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของ

บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา 

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องมผีู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คน และได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องทุก 5 ปี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ

รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น

การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร

ทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 

3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินอิสระเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 

ก. ค าอธิบายรายวิชา 

ข. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค. ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ง. เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ฉ. ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน    

Active Learning 

ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 

ซ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ฌ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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001-101 อาเซียนศึกษา 
Asean  Studies 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับ
และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     History and development of ASEAN, diversity and identity of member 
countries, ASEAN charters, three pillars of ASEAN community, ASEAN in global context, 
adaptation and preparation towards the joining of ASEAN 
   

001-131 สุขภาวะกายและจิต 
Healthy Body and Mind 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริม
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
     Holistic health; physical and mental health care; development of 
personality; emotional quotient and aesthetics 

   
308-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

Fundamentals of Information and Communication 
Technology 

2(1-2-3) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  องค์ประกอบหลักของการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบข้อมูลและรหัสการแทนข้อมูลในการประมวลผลและการสื่อสาร 
สัญลักษณ์ส าหรับการเขียนผังงาน วิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
     Evolution of Information and Communication Technology; main 
components of Information and Communication Technology management; data systems and 
representations for computing and communication; flowchart symbol; data processing 
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methods with new technologies such as computers; information systems; data 
communication and networking via new technologies 

   
308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 

Visual Arts and Design I 
2(1-2-3) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและการประยุกต์ศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบมูลฐานของทัศนศิลป์ หลักการออกแบบกราฟิก ทฤษฎีสี  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและประยุกต์ใช้ศิลปะในงานคอมพิวเตอร์ 
     Basic concepts of graphics design and application of art with computers; the 
basic elements of visual art; principles of graphic design; color theory; computer programs for 
graphic design; practice for graphic design and applied art in computer work 

   
308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 

Visual Arts and Design II 
2(1-2-3) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-121  
Prerequisite: 308-121 

 

     วงจรผลิตสื่อ การเลือกใช้องค์ประกอบให้เหมาะสมกับงาน การออกแบบกราฟิกและการ
ประยุกต์ศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การสร้างภาพเคลื่อนไหวและผลิตสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบสื่อสมัยใหม่
ด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อสมัยใหม่กับโจทย์ปัญหาจริง 
     Media development cycle; selection of components based on the assigned 
works; advanced graphics design and the application of arts using computers; developments 
of animations and multimedia productions; modern media design using computers; practical 
media developments from real world problems 

   
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Information and Communication Technology Integrated 
Laboratory 

1(0-2-1) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ปฏิบัติการในหัวข้อซึ่งบูรณาการความรู้เพ่ือสนับสนุนรายวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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    Laboratories in topics integrating with knowledge for supporting Information 
and Communication Technology subjects 

   
308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 

Structured Programming and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-101 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-101 or With an aprroval of programme committee 

     หลักการโปรแกรมและแนวทางการพัฒนาของซอฟต์แวร์ หลักการโปรแกรมและกระบวน
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ค าสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม โปรแกรม
ย่อยและพารามิเตอร์ การด าเนินการกับแฟ้มข้อมูล แนะน าการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น ภาษาซ ี
     Programming principles and methods for software development; 
programming and algorithm principles and computer problem solving; data types and 
expression; commands in programming; subprogram and parameter; file organization and 
operation; introduction to high-level programming languages such as C 

   
308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

Web Development and Design 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

     แนวคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แนวคิดของเทคโนโลยีเว็บ การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์แบบคงที่ การติดตั้งและปรับแต่งค่าเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบไม่คงที่ การ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
     Concepts of internet technology; concept of web technology; design and 
implementation of static website; installation and configuration of web server; design and 
implementation of dynamic website; connection to database; connection to web services; 
examples of implementation 

   
308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 

Algorithm and Data Structure 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 
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     พ้ืนฐานโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลนามธรรม หลักการท างานและกระบวนการ
ขั้นตอนวิธี  ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ แบบรายการ แบบคิว แบบสแต็ก แบบ
ต้นไม้ กราฟ การเรียง และการค้นหา 
     Fundamental characteristics of data structure; abstract data type; 
programming and algorithm principles; recursion; array; list; stack; queue; tree; graph; sorting 
and searching 

   
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

Computer System Organization and Architecture 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่  หน่วยประมวลผลกลาง  
หน่วยความจ าหลัก  หน่วยความจ าส ารอง  หน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล  ระบบบัสและการเชื่อมต่อ 
การออกแบบวงจรตรรกะ  การแทนข้อมูลแบบต่าง ๆ  การด าเนินงานตามค าสั่งและการอ้างอิงข้อมูล การ
สั่งงานโดยภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี 
     Computer architectures and computer components such as central 
processing unit; main memory ; secondary storage; input unit and output unit ; bus system 
and interfacing; logic circuit design ; data representation ;program execution and data 
reference; machine language and assembly language commands 

   
308-242 ระบบปฏิบัติการ 

Operating Systems 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-241 
Prerequisite: 308-241 

 

     แนวคิดและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการและ
หน้าที่กระบวนการ การจัดตารางเวลาของหน่วยประมวลผลกลาง การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การ
ติดตาม การจัดการหน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าเสมือน การจัดการระบบแฟ้มข้อมูลและหน่วยความจ า
ส ารอง การป้องกันและการรักษาความปลอดภัย แนะน าระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน 
     Concepts and evolution of operating systems; operating system components 
and process functions; CPU scheduling ; inter- process communication; deadlock; main 
memory management; virtual memory; file system management and secondary storage; 
protection; security ; introduction to Unix systems and applications 
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308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
Introduction to Research Methodology 

2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ความหมายและความส าคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการวิจัยโดยทั่วไป การก าหนดปัญหาส าหรับการวิจัยและการเขียน
ข้อเสนอโครงการ  การทบทวนวรรณกรรม  สมมุติฐานและการออกแบบการวิจัย การด าเนินการกับข้อมูล  
การวิเคราะห์และแปลความหมายทางสถิติ การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
     Meaning and the importance of research; research categories; research 
methodology in ICT; general research process; problem indentification for research and 
project proposal writing; literature reviews; hypothesis and research design; data 
management; statistical analysis and interpretation; report writing and publication; ethics for 
researchers 

   
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

Information Systems Analysis and Design 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

     ข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ 
แนวทางและวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การเสนอโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ
การจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาและบ ารุงรักษาต้นแบบ
ที่ออกแบบไว้ 
     Data and information; types of information systems; roles of system analysts;  
information system development life cycle and methodologies; data and information 
collecting techniques; information system analytical and designing tools; project proposal; 
feasibility study and reports; information system analysis; system design; development and 
maintenance of designed prototypes 
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308-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information System 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-311 or With the aprroval of programme committee 

     หลักการบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง ข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัด
องค์กรระบบบัญชี  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการประยุกต์ใช้ 
     Principles of accounting; inventory systems; accounting and financial 
information related to the organization of accounting systems; accounting information system 
and its applications 

   
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

Database Management Systems 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การจัดการตาราง การจัดการแบบสอบถาม ความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล ความเป็นเอกภาพของฐานข้อมูล กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ 
     Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; 
database management system; database management; table management; query 
management; database security; database integrity; case studies of database management 
system in businesses 

   
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

Project in Information and Communication Technology I 
2(0-6-0) 

 เงื่อนไข : ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
Requirements: Enroll no less than 75 credits 

 

     การศึกษาหาหัวข้อโครงงาน การจัดท ารายงานเสนอหัวข้อโครงงาน การตรวจสอบ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นงานตาม
หัวข้อที่เสนอ 
     Investigating for project topics; project proposal; literature review and 
related research work survey; study of tools that will be used in the projects; analysis and 
design of proposed project topics 
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308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Seminar in Information and Communication Technology 

1(1-0-2) 

 เงื่อนไข : ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 
Requirements: Enroll no less than 75 credits 

 

     สัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     Seminar in interesting topics in Information and Communication Technology 
field 

   
308-324 หลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

Principles of Human Interactions with Computer 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ การรับรู้  โครงสร้างของ
หน่วยความจ าและการประมวลผลของมนุษย์ การรับรู้โดยการอ่าน/การฟัง/การพูด/การเขียน ทักษะการ
แก้ปัญหา/การสร้างสรรค์/การให้เหตุผล  ปัจจัยมนุษย์และจิตวิทยาในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ รูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักการออกแบบและการประเมินส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ ระบบช่วยสนับสนุนผู้ใช้ ประเด็นเกี่ยวกับความบกพร่องทางร่างกายและการติดต่อกับ
คอมพิวเตอร์ 
     Fundamental characteristics of human anatomy and physiology; human 
cognition; structure of human memory and processing; reading; listening; speaking and writing 
process for human cognition; problem solving; innovation; and reasoning skills; human factors 
and psychology in human interaction; forms of interactions between human and Information 
and Communication Technology; principles of design and evaluation of user interfaces; 
supporting systems; issues of human disability and computer interactions 

   
308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 

Object-Oriented Programming and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการออกแบบเชิงวัตถุ  หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ  แนะน าภาษาการ
โปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ใช้งาน 
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     Concepts of objected orientation; principles of object-oriented design and 
object oriented programming; introduction to object-oriented programming languages and 
applications 

   
308-341 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Network Systems 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-101, 308-241 
Prerequisite: 308-101, 308-241 

 

     การสื่อสารข้อมูลระยะใกล้และไกล วิธีการส่งผ่านข้อมูลและสื่อที่ใช้ เป้าหมายของระบบ
เครือข่าย การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรม ไอเอสโอ-โอเอสไอ รูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ 
   Local area and wide area data communication; data transmission methods 
and medias; network system  objectives; applications of  ISO- OSI architecture; computer 
network topologies 

   
308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 

Information Storage and Retrieval 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     รูปแบบของข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของสื่อส าหรับจัดเก็บข้อมูล  ขั้นตอนวิธี
ส าหรับการจัดหมวดหมู่และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  ขั้นตอนวิธีส าหรับการค้นคืนและจัดกลุ่มของข้อมูล
สารสนเทศ  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและค้นคืน  ขั้นตอนวิธีส าหรับการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
สารสนเทศในฐานข้อมูลแบบกระจาย 
     Data and information formats; types of media for data storage; algorithms 
for classifying and storing data /  information; algorithms for retrieving and grouping of data / 
information; methods to increase the efficiency of information storage and retrieval; 
algorithms for storing and retrieving data / information in the distributed database 

   
308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 

Data Mining  and Visualizations 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-233 
Prerequisite: 308-233 
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     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าเหมืองข้อมูล ทบทวนทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้อง เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการท าเหมืองข้อมูล (กฎการสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่และกลุ่ม) 
ตัวอย่างงานประยุกต์ แนวคิดและเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับทัศนภาพ 
     Principle concept of data mining; reviews of related mathematical and 
statistical theories; techniques and tools for data mining ( association rules, classification and 
clustering); applicable examples; the principles and techniques for data visualization 

   
308-353 การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อ

ประสม  
Computer and Information Technology Applications for 
Multimedia Production 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ประเภทของสื่อประสม เทคโนโลยีสื่อประสม การวางแผนและจัดเตรียมเพ่ือผลิตสื่อ
ประสม การออกแบบสื่อประสม การผลิตสื่อประสม การจัดท าชิ้นงานสื่อประสมและกรณีศึกษา 
     Multimedia categories; multimedia technology; planning and preparation for 
production of multimedia; multimedia design; multimedia production; multimedia 
assignments and case studies 

   
308-354 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

Discrete Mathematics 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ล าดับและสายอักขระ ระบบเลขจ านวน ตรรกศาสตร์และ
พีชคณิตบูลีน การจัดล าดับและการจัดหมู่ หลักการรังนกพิราบ ฟังก์ชันให้ก าเนิดและการท างานแบบเวียน
บังเกิด 
     Sets; relations and functions; sequences and strings; number systems; logics 
and Boolean algebra; permutations and combinations; pigeonhole principle; generating 
function and recursion 
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308-355 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advanced Database Technology 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-321 
Prerequisite: 308-321 

 

     การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ที่ซับซ้อน 
การบริหารจัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL การใช้งานตัวชี้ต าแหน่งในการสร้างโปรแกรม
ให้เป็น Stored Procedure การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลด้วย Trigger และการประยุกต ์
     Installation and monitoring of current database management systems; 
complex SQL statements; user profile management; security; PL/ SQL language; usage of 
cursor to build stored procedure; control of database usage using triggers and implementation 

   
308-356 ระบบส่ือประสม  

Multimedia Systems 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     สื่อประสมแบบต่างๆ รูปแบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลสื่อประสม การประมวลผล
ข้อมูลสื่อประสม และการประยุกต์ใช้งานสื่อประสม 
     Types of multimedia; formats and structures of multimedia data storage; 
multimedia data processing and applications 

   
308-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 

Introduction to Telecommunication 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-101 
Prerequisite: 308-101 

 

     แนวคิดเบื้องต้นและประเภทของการสื่อสารทางไกล ตัวกลางสื่อสัญญาณ แนะน าสื่อสาร
วิทยุและโทรทัศน์  ระบบการสื่อสารแบบดิจิทัล ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมและไมโครเวฟ ตัวกลางการ
ติดต่อสื่อสารและทฤษฎีการส่งผ่านสัญญาณ 
     Fundamentals and types of telecommunication; transmission media; 
introduction to radio wave propagation; digital transmission; antennas and microwave; media 
of communication and theory of signal transmission 
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308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 
Telecommunication Network 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-341 
Prerequisite: 308-341 

 

     แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครือข่ายโทรคมนาคม หลักของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ การบริการบนเครือข่าย และความปลอดภัยของ
การสื่อสารข้อมูลระยะไกล 
     Fundamentals of telecommunication network; principles of data 
communication and computer network; network planning and network management; network 
services and security of telecommunication network 

   
308-363 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งและการประยุกต์ 

Internet of Things and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     กรอบแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม แนะน า
ฮาร์ดแวร์ IoT ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา เช่น ภาษาซีและภาษาไพตอน การเชื่อมต่อบอร์ดและ
การสั่งงานแผงวงจรและโมดูล และตัวตรวจจับต่าง ๆ เช่น ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ การเชื่อมต่อแผงวงจรกับ
หน้าจอแสดงผล การส่งผลลัพธ์ขึ้นสู่ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ผลเบื้องต้น ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานและ
กรณีศึกษา 
     Framework of the Internet of Things (IoT); principles of program design and 
development; introduction to IoT hardware; programming languages and tools such as C and 
Python language; connect and command the circuit board with modules and sensors such as 
temperature sensors; connect the circuit board with monitors; uploading the result to 
databases; basic of result analysis; examples of implementation and case studies 

   
308-364 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์  

Internet Technologies and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-341 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-341 or With the aprroval of programme committee 

     แนวคิดของอินเทอร์เน็ต  โพรโทคอล  การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต  
โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต การประยุกต์งานต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
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     Concepts of the Internet; protocols; Internet security management; 
application programs on the Internet; applications on the Internet 

   
308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์  

Logic Programming and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

     แนวคิดการโปรแกรมเชิงตรรกะ  เพรดดิเคท  การแทนที่และการเปรียบเทียบ  ทฤษฎี
เฮอร์แบรนด์  การกระจายแบบ SLD การนิเสธ การจ าลองแบบตายตัว แนะน าภาษาการโปรแกรมเชิงตรรกะ
และการประยุกต ์
     Logic programming concepts; predicates; replacement and comparison;  
Herbrand’ s Theorem; SLD- resolution; negation; static modeling; introduction to logic 
programming languages and applications 

   
308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต์ 

Visual Programming and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231 
Prerequisite: 308-231 

 

     แนะน าการพัฒนาโปรแกรมเชิงทัศน์ด้วยภาษา Visual C# หลักการพัฒนาโปรแกรมเชิง
วัตถุ การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ การท างานฟอร์ม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การออกรายงาน การ
สร้างชุดติดตั้ง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
     Introduction to visual programming using Visual C# language; principle of 
object-oriented programming; design and development of graphic user interface; working with 
forms; connection to database; generation of report; creation of installation package; example 
of applications  

   
308-373 การโปรแกรมบนเว็บข้ันสูงและการประยุกต์ 

Advanced Web Programming and and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-232 
Prerequisite: 308-232 

 

     การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทันสมัยด้วย HTML5 jQuery Node.js AngularJS การใช้งาน PHP 
ขั้นสูง การพัฒนาแอปพลิเคชันลูกผสม เทคโนโลยีความปลอดภัยบนเว็บ เทคโนโลยีการจัดการเว็บไซต์
ประสิทธิภาพสูง 
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     Concepts of modern web development; HTML5; jQuery; Node.js; AngularJS; 
advanced PHP programming; hyhrid- platform application development; web security 
technology; high performance web technology 

   
308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-233 
Prerequisite: 308-233 

 

     แนะน าเฟรมเวิร์คและสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีและ
การโปรแกรมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน แนะน าเฟรมเวิร์คในการพัฒนาเกมทูดีแบบข้ามแพล็ตฟอร์ม 
การทดสอบและเผยแพร่แอปพลิเคชันสู่สาธารณะ 
     Introduction to mobile application development frameworks and 
architectures; mobile application development technology and programming; introduction 
to cross-platform 2D game application development frameworks; mobile application 
deployment and publishing 

   
308-375 การโปรแกรมสคริปต์และการประยุกต์ 

Script Programming and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดของภาษาสคริปต์ หลักการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาสคริปต์ การประกาศตัวแปร 
ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ค าสั่งต่าง ๆ ในการพัฒนาโปรแกรม แนะน าภาษาสคริปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ และ
ไพตอน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา 
     Concepts of script language; principle and method of script programming; 
variable declaration; data types and expression; commands in script programming; 
introduction to script programming language such as JavaScript and Python; examples of 
implementation and case studies 
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308-376 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแบบข้ามแพลตฟอร์มและ 
การประยุกต์ 
Cross-Platform Mobile Programming and Applications 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา หลักการออกแบบและพัฒนาแอป
พลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา หลักการและวิธีพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแบบข้ามแพลตฟอร์ม 
แนะน าภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาจาวา ภาษาออบเจ็กทีฟซี การ
สร้างชุดติดตั้ง การจัดการแอปพลิเคชันสู่ผู้ให้บริการเผยแพร่ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา 
     Concepts of mobile programming; principles of the design and development 
of mobile programming; principles and methods of cross-platform mobile application 
development; introduction to cross-platform mobile development languages and tools such 
as HTML Java Objective-C; build the installation package, manage the applications in 
application stores; examples of implementation and case studies 

   
308-377 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 
Prerequisite: 308-311 

 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์และ
กระบวนการที่พึงประสงค์ กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามแนวทางต่างๆ เครื่องมือและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ ภาษาอธิบายแบบจ าลองของ
ระบบ เทคนิคการโปรแกรมที่น่าเชื่อถือ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการบ ารุงรักษา การจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
     Introduction to software engineering principles; desirable software 
characteristics and process; vanious methodologies in soft engineering processes; tools and 
environments for software engineering; requirements engineering; software design; Unified 
Modeling Language (UML) ; programming for reliability; software testing and maintenance; 
project management; software assurance and quality management 
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308-381 ระบบจัดการความรู้  
Knowledge Management Systems 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้
ในองค์กร อุปสรรคของการจัดการความรู้ในองค์กร ทฤษฎีของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในหน่วยงาน
และองค์กร 
     Basic concepts of knowledge and knowledge management; components of 
knowledge management in organizations; obstacles of knowledge management in 
organization; theories of knowledge management; knowledge management process; tools and 
technologies for knowledge management; case studies of knowledge management 
implementation in departments and organizations 

   
308-383 ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร 

Enterprise Resource Planning Systems 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ฟังก์ชันและกระบวนการทางธุรกิจ องค์ประกอบของระบบการวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กร ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ระบบบริหารทรัพยากรการเงิน ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบบริหารทรัพยากรการผลิต การปรับปรุงกระบวนการและการด าเนินการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
     Business functions and business processes; the components of Enterprise 
Resource Planning (ERP) systems; Customer Relationship Management (CRM) system; Financial 
Resource Management (FRM)  system; Supply Chain Manangement (SCM)  system; Human 
Resource Management (HRM)  system; Manufacuring Resource Management (MRP)  system; 
process improvement and ERP implementation; ERP and electronic commerce 
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308-384 ระบบสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจ 
Management and Decision Support System 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 
Prerequisite: 308-311 

 

     ระบบงานสารสนเทศและองค์กร  กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการการตัดสินใจ  
สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ีอสนับสนุนการตัดสินใจ  การ
พัฒนาระบบงาน  ตัวอย่างงานประยุกต์ 
     Operational information systems and organization; management/ 
operational process; decision making process; architecture of Management Information 
System (MIS) and Decision Support System (DSS); development of operational systems; 
examples of MIS and DSS applications 

   
308-411 การจัดการนวัตกรรม 

Innovation Management 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 
Prerequisite: 308-311 

 

     แนวคิดการจัดการและการบริหารแนวใหม่ องค์ประกอบของนวัตกรรม นวัตกรรมกับ
องค์กร การพัฒนาระบบงานและวิธีการท างานเพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม แนวคิดการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม การประยุกต์แนวคิดเชิงนวัตกรรม
เพ่ืองานอาชีพ 
     Concepts of modern administration and management; innovation 
components; innovation and organization; work system developments and work methods 
toward innovation creation; concepts of Information Technology related innovation creation; 
case studies of best practice organizations in innovations; applications of innovative concepts 
for professions 

   
308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

Management of Information Technology in Organization 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 
Prerequisite: 308-311 

 

     องค์กรและการจัดการ กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์  พฤติกรรมและวัฒนธรรมของ
องค์กร  ระบบสารสนเทศกับองค์กรและธุรกิจ  การจัดการสารสนเทศและความรู้ภายในองค์กร  เทคโนโลยี
สารสนเทศกับองค์กร การบริหารทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การจัดองค์กรสู่
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ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบและการ
ประกันสารสนเทศ 
     Organization and management; strategy and strategic management; 
organizational cultures and behaviors; information systems and organization/ enterprise; 
information and knowledge management in organization; information technology and 
organization; management of information technology resources in organization; organizational 
management towards the leaders in information technology; information assurance and 
systems security management 

   
308-421 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 

Applications of Information and Communication 
Technology for Professions 

1(0-2-1) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือการบูร
ณาการการเรียนรู้และงานอาชีพ บทบาทนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังคม การสร้างสรรค์งาน
เชิงนวัตกรรม การสร้างสรรค์งานเชิงอาชีพ ทักษะและจิตวิทยาส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แนวคิดการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืองานอาชีพ 
     Information and Communication Technology body of knowledge; basic 
required knowledge for learning integrations and professions; roles of Information and 
Communication Technologists in societies; innovative creations; professional creations; skills 
and psychology for Information and Communication Technologists; concepts of Information 
and Communication Technology related problem solving for professions 

   
308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 

Project in Information and Communication Technology II 
3(0-9-0) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-322 
Prerequisite: 308-322 

 

     การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้  การทดสอบระบบ การประเมินระบบและ
โครงงาน  การจัดท ารายงานส าหรับโครงงาน 
     System prototype development as designed; system testing; system and 
project evaluation; project report writing 
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308-451 การจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer System Security Management 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-341 
Prerequisite: 308-341 

 

     แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ประเด็นด้านกฎหมาย จริยธรรม
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทและ
แหล่งของภัยคุกคาม นโยบายความม่ันคง กลไกและเทคโนโลยีส าหรับความม่ันคง การตรวจจับการบุกรุก การ
จัดการความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 
     General concepts of systems security; legal and ethical issues and standards 
for security in Information and Communication Technology; types and sources of system 
threats; security policy; security mechanisms and technology; intrusion detection; security 
management and information assurance 

   
308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 

Animation and Computer Games Development 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเกมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทาง
เรขาคณิต สภาพจริงเชิงทัศน์ การออกแบบระดับแนวคิดและการพัฒนาโครงเรื่อง การออกแบบด้านเชิงทัศน์ 
การออกแบบด้านเสียง การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษารายกลุ่มและรายบุคคล 
     Basic concepts of animation and computer games; geometric modeling; 
visual realism; conceptual design and story-board development; visual design; audio design; 
computer games design and development; project-based case study for team and individual 

   
308-453 คอมพิวเตอร์กราฟิกและทัศนคอมพิวเตอร์ 

Computer Graphics and Visions 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-121, 308-221 
Prerequisite: 308-121, 308-221 

 

     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและทัศนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์กราฟิกและทัศนคอมพิวเตอร์ วิธีการวิเคราะห์รูปภาพ การแปลงและสังเคราะห์รูปภาพ การ
แปลงทางเรขาคณิต เทคนิคการสร้างภาพสองมิติและสามมิติ การวิเคราะห์และตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
วัตถุ 
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     Basic concepts of computer graphics and visions; hardware for computer 
graphics and visions; image analysis; image transformation and integration; geometry 
transformation; 2D and 3D image  production techniques; object analysis and movement 
detection 

   
308-454 ชีวสารสนเทศเชิงค านวณ  

Computational Bioinformatics 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวสารสนเทศ  โครงสร้างโปรตีน  ดีเอ็นเอ  และ  อาร์เอ็นเอ  
ทฤษฎีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มและวิเคราะห์รูปแบบ  โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริธึมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสายอักขระ  การวิเคราะห์ล าดับ  การเปรียบเทียบและคาดการณ์
โครงสร้างโปรตีนและยีนส์ การจัดท าฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศและการสืบค้น  เครื่องมือและซอฟต์แวร์
ส าหรับการประมวลผลชีวสารสนเทศ 
     Basic concepts of bioinformatics; DNA and RNA structure; principles of 
mathematical and statistical theories for grouping and pattern analysis; algorithms and data 
structures of string processing; sequencing analysis; protein and gene comparing and 
forcasting; bioinformatics database and retrieval; tools and software for bioinformatics 
processing 

   
308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ 

Semantic Web Technologies and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-331 
Prerequisite: 308-331 

 

     แนวคิดเบื้องต้น และสถาปัตยกรรมพ้ืนฐานของเว็บเชิงความหมาย ภาษาและรูปแบบการ
แทนข้อมูลเว็บ (XML, RDF, OWL) โมเดลความรู้ (Ontologies) การค้นคืนความหมาย งานประยุกต์และ
บริการ 
  An introduction of semantic web and architecture, representation languages 
(XML, RDF, OWL), knowledge modelling (Ontologies), query language, applications and 
services 
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308-456 ปัญญาประดิษฐ์  
Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการเรียนรู้  การด าเนินการของภาษา
การโปรแกรมเชิงตรรกะ การแทนความรู้และการแก้ปัญหา  เครือข่ายประสาทเทียม  การประยุกต์งานระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ 
     Overview of artificial intelligence; learning process; operations of logic 
programming languages; knowledge representation and problem solving; artificial neural 
network; implementation of artificial intelligence 

   
308-457 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

Geographic Information Systems 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-311 
Prerequisite: 308-311 

 

     ความหมายและหลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ประเภทของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  รูปแบบข้อมูลและการจัดการข้อมูล
ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  รูปแบบฐานข้อมูล  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  โปรแกรม
ส าเร็จรูปและตัวอย่างงานประยุกต์ 
    Definition and principles of Geographic Information Systems ( GIS) ; 
components of GIS; types of GIS; types of data and data management in GIS; types of 
database; system analysis and design; program applications and example of applications 

   
308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน 

Distributed and Parallel Computing 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน ปัจจัยเชิงเทคนิคและปัจจัย
เชิงเศรษฐศาสตร์ในการใช้งาน  สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจายและแบบขนาน ระบบปฏิบัติการแบบ
กระจาย  การบริการแฟ้มข้อมูล  การออกแบบการควบคุมแบบขนาน  การเรียกคืนและความคงทนต่อความ
ผิดพลาด  การรักษาความปลอดภัยของระบบ 
     Concepts of distributed and parallel computing; technical factors and 
economic factors of usability; parallel and distributed computer architectures; distributed 
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operating systems; file services; design of a parallel control; restore and tolerance errors; 
system security 

   
308-462 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและการประยุกต์ 

Cloud Computing and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-233, 308-241, 308-242, 308-341 
Prerequisite: 308-233, 308-241, 308-242, 308-341 

 

     แนวคิดและวิวัฒนาการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีเสมือน รูปแบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Private/Public/Hybrid clouds) รูปแบบการบริการของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (IaaS/PaaS/SaaS) รูปแบบการโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
     Concept and evolution of cloud computing; virtualization technology, Cloud 
computing models (Private/Public/Hybrid clouds) ; cloud service models ( IaaS/PaaS/ SaaS) ; 
cloud programming model; cloud computing security 

   
308-463 การประมวลผลแบบผสมและการประยุกต์ 

Heterogeneous Computing and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-233, 308-241, 308-242, 308-341 
Prerequisite: 308-233, 308-241, 308-242, 308-341 

 

     แนวคิดและวิวัฒนาการของการประมวลผลแบบผสม สถาปัตยกรรมระบบการ
ประมวลผลแบบผสม รูปแบบการโปรแกรมแบบขนาน การสื่อสารข้อมูลแบบหน่วยความจ าร่วมและการ
ส่งผ่านข้อความ รูปแบบการโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบผสม 
     Concept and evolution of heterogeneous computing; heterogeneous 
computing architecture; parallel programming model; shared memory and message-passing 
communication; heterogeneous programming model 

   
308-464 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่  

Wireless and Mobile Computing 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-341 
Prerequisite: 308-341 

 

     วิวัฒนาการของเทคโนโลยีแบบไร้สายและเคลื่อนที่  ระบบสื่อสารแบบไร้สาย  การแปลง
สัญญาณพ้ืนฐาน  มาตรฐานความถี่ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  การพัฒนาโปรแกรมส าหรับระบบสื่อสาร
แบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่  การรักษาความปลอดภัยของระบบ 
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     Evolution of wireless and mobile technology; wireless communication 
system; basic modulation; frequency standards of mobile phone systems; wireless and mobile 
development; mobile security 

   
308-465 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

Digital Signal Processing   
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-341 
Prerequisite: 308-341 

 

     การสุ่มและกระบวนการโมดูเลชัน การแปลงและการวิเคราะห์ระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง  
อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ โครงสร้างดิจิทัลฟิลเตอร์ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล และการ
แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาลอก ตัวอย่างงานประยุกต์ในการประมวลผลแบบต่างๆ  และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
     Randomization and modulation; discrete-time signals analysis and 
transformation; Fourier series and Fourier transformation; digital filter structures; analog-to-
digital and digital-to-analog conversion; applications of digital signal processing and software 
packages 

   
308-466 เทคโนโลยีการบริการผ่านเวบ็และการประยุกต์  

Web Service Technology and Applications 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-232 or With an aprroval of programme committee 

     พ้ืนฐานแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการบริการผ่านเว็บ  โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ
เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บ  กระบวนการท างานของการบริการผ่านเว็บ   โปรโตคอลที่ใช้  การพัฒนาการ
บริการผ่านเว็บและตัวอย่างงานประยุกต์ 
     Basic concepts and objectives of web- services; web- service technology; 
architectural framework of  web services; web services operations; related protocols; web 
service development and example of applications 
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308-471 การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ 
Software Service and Quality Management 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     หลักพ้ืนฐานของคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ ประเด็นปัจจุบันของคุณภาพการบริการ
ซอฟต์แวร์ ประเภทของคุณภาพการบริการซอฟต์แวร์ เช่น คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ คุณภาพบริการมัลติมีเดีย และคุณภาพบริการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ หลักการวัดคุณภาพบริการ
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้และผู้ที่เก่ียวข้อง 
     Priciple of software service quality; current issues of software service quality: 
types of applications service quality, electronic service quality, mobile service quality, 
multimedia service quality, cloud-based service quality; key measures of software service 
quality; software quality assurance; users and stakeholder satisfactions 

   
308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  

Computer Simulation 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-232 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: 308-232 or With an Aprroval of programme committee 

     แนวคิดและประเภทของการจ าลอง  การจ าลองแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง  การ
ผลิตตัวแปรสุ่มและเหตุการณ์สุ่ม  วิธีการของฟอร์เรสเตอร์  เทคนิคมอนติคาร์โล  การจ าลองโดยใช้
คอมพิวเตอร์  การตรวจสอบและการประเมินการจ าลอง  ภาษาหรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการจ าลอง   
     Concepts and types of simulation; discrete-continuous simulation; Forrester 
method; Monte-Carlo simulation; random number and event generation; simutation by using 
computers; analysis and evaluation of simulation; programming languages and software 
packages for simulation 

   
308-473 การทดสอบซอฟต์แวร์ 

Software Testing 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     หลักคิดพ้ืนฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิง
โครงสร้าง การทดสอบระดับหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบแบบระบบ การทดสอบเพ่ือตรวจรับ
ระบบ เทคนิควิธีต่างๆ ส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนการทดสอบ
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ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตามระบบมาตรฐาน เช่น ซีเอ็มเอ็ม
ไอ; ไอเอสโอ 9000 
     Basic principles of software testing; functional testing; structural testing; unit 
testing; integration testing; system testing; acceptance testing; software testing design 
techniques; software testing process; effective plans for software testing; software quality 
assurance standards such CMMI; ISO 9000 
 

308-474 การประมวลผลภาพ   
Image Processing 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-232 
Prerequisite: 308-232 

 

     แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาพ  องค์ประกอบของการประมวลผลภาพ  
รูปแบบและคุณลักษณะของดิจิทัล  การแสดงผลภาพ  เทคนิคฮิสโตแกรม  การด าเนินการทางพีชคณิตและ
เรขาคณิต  การสุ่ม  การออกแบบฟิลเตอร์  การแปลง  การจัดเก็บและการบีบอัด  ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานและ
ตัวอย่างงานประยุกต์ 
     Concepts of image processing; image processing categories; digital 
characteristics and formats; image representations; histogram techniques; algebraic and 
geometric operations; random technique; filtering design; transformation; storage and 
compression; software for image processing and its applications 

   
308-475 การออกแบบซอฟต์แวร์ 

Software Design 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ความส าคัญของการออกแบบซอฟต์แวร์  ขอบเขตของการออกแบบซอฟต์แวร์  
กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์  วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้าง  วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  
การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  การออกแบบการประมวลผล  การออกแบบการ
ควบคุมและการรักษาความปลอดภัย  เทคนิคและเครื่องมือในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
     Importance of software design; scope of software design; software design 
process; structured software design methods; object –  oriented software design methods; 
input design; user interface design; processing design; control design and security; techniques 
and tools for software design 
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308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  
Robotics Technology 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดและหลักการทั่วไปของเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ องค์ประกอบหลักของระบบ
คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์  รูปแบบของการเคลื่อนไหว  การควบคุมและการชดเชยความผิดพลาด  ปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับหุ่นยนต์  ตัวอย่างงานประยุกต์ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบต่าง ๆ และกรณีศึกษา 
     Concepts and general principles of robotic technology; main components of 
robotic systems; patterns of robotic movement; error detection and recovery in robotics; 
artificial intelligence for robotics; applications of robotic technologies and case studies 

   
308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ  

Microprocessor and Interfacing 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-241 
Prerequisite: 308-241 

 

     สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ หลักการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุม  การเขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     Microprocessor architectures and interfacing; principles of microcontrollers 
and applications for control systems; microcontroller programming 

   
308-478 ระบบเวลาจริงและสมองกลฝังตัว  

Real Time and Embedded Systems 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-241 
Prerequisite: 308-241 

 

     แนวคิดและหลักการทั่วไปของระบบเวลาจริงและสมองกลฝังตัว สถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบหลักของระบบเวลาจริงและสมองกลฝังตัว ระบบปฏิบัติการที่ควบคุมระบบ เทคนิคการออกแบบ
ส่วนต่างๆ ของการพัฒนาระบบและตัวอย่างงานประยุกต์ 
     Concepts and general principles of real time and embedded systems; real 
time and embedded system architectures and main components; operating system for 
system controlling; design technique of system development and applications 
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308-481 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์  
Big Data Analytics and Applications 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231, 308-352 
Prerequisite: 308-231, 308-352 

 

     แนวคิดเบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมพ้ืนฐาน วิธีการจัดการ
ข้อมูลและการบันทึก ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ และทัศนภาพ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับ
ปัญหาจริง 
     Big Data analysis concept, fundamental platforms, data management and 
storage method, analytics algorithm and visualization, and big data analytics to handle real-
world challenges 

   
308-482 จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
Ethical and Legal in Information and Communication 
Technology Profession 

2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     จริยธรรมในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อบังคับและกฎหมายของ
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับนโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เน้นศึกษาในกฎหมายที่ส าคัญ เช่น กฎหมายทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการ
ควบคุมและส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต  กฎหมายทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายทางด้านการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายทางด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูล 
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาเปรียบเทียบ
นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยกับกฎหมายนานาชาติ 
     Ethics in usage of information and information technology; regulations and 
laws related to information and information technology; relationships between laws and 
information technology policies; international agreements related to information technology 
such as the communication and telecommunication laws; the monitoring and supporting of 
the internet usage laws; electronic trading laws; intellectual property laws; and privacy and 
security laws; the responsibility of people related to information management and 
information technology; comparable study of Thai laws and international laws related to 
information technology 
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308-483 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Business Technology 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ลักษณะและโครงสร้างของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักการและข้อจ ากัดของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายในการท าธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
     Characteristics and structures of electronic business; principles and 
restrictions of electronic business; electronic business system development and related 
technologies; development of electronic business; laws of electronic business 

   
308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการพาณิชย์ 

Information and Communication Technology for 
Commercial Management 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของระบบธุรกิจ  การจัดการธุรกิจและการตลาด  
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เทคนิคการออกแบบระบบการจัดการการพาณิชย์
ประเภทต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือประโยชน์ทางการพาณิชย์ 
     Fundamentals of business systems and their components; management of 
business and marketing; supply chain management; customer relationship management; 
technique for commercial management system; usage of Information and Communication 
Technology for commercial benefits 

   
308-485 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษา  

Information and Communication Technology for 
Educational Management 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา องค์ประกอบของระบบการเรียนรู้ การจัดการสื่อ
การเรียนและกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบการจัดการการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด
ดิจิตอล การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และห้องเรียนเสมือน 
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     Basic concepts of education management; components of learning systems 
learning media management and learning process; techniques of education management 
such as digital library; e-learning; CAI and virtual classrooms 

   
308-486 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบทาง

อุตสาหกรรม  
Information and Communication Technology  for 
Industrial Design 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบทางอุตสาหกรรม องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบ เช่น CAD เทคนิคและวิธีการออกแบบซอฟต์แวร์
ประยุกต์ในงานออกแบบต่างๆ เช่น รูปแบบบรรจุภัณฑ์ แฟชั่นและสิ่งทอ 
     Basic concepts of industrial design; computer- aided design ( CAD) 
components; examples of CAD; techniques and methods of application software in 
productions such as packaging design; fashion and textile 

   
308-491 การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

Management for Entrepreneurship 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     บทบาทของผู้ประกอบการ ทักษะของผู้ประกอบการ จริยธรรมการประกอบธุรกิจ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่กับธุรกิจ การบ่มเพาะนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 
     Roles of entrepreneurs; skills of entrepreneurs; ethics of conducting 
businesses; uses of modern Information and Communication Technology in businesses; 
innovation incubation and entrepreneurships 

   
308-492 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

Supply Chain Management 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ วิธีการและ
กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หลักการขั้นพ้ืนฐานของวิธีการพยากรณ์กับห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนและ
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การจัดการตารางด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน 
     Introductions to logistics and supply chain in economic systems; supply 
chain management processes and methodologies; basic principles of forecasting in supply 
chains; operation planning and scheduling in supply chains, uses of Information and 
Communication Technology in supply chain management 

   
308-493 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม่ 

Development of Modern Products and Services 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
สมัยใหม่ให้เป็นนวัตกรรม การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกของธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริหารสมัยใหม่  แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม่เพ่ือสร้างความแตกต่าง 
     Concepts of modern product and service developments; developments of 
product and service towards innovations; analysis of internal and external of business 
affecting the modern product and service developments; concepts of modern product and 
service developments supporting the differentiation 

   
308-494 โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 

Innovative Business Plan Project 
1(0-2-1) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม การพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม การก าหนด
กระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการวางแผนธุรกิจนวัตกรรม กรณีศึกษาการบริหารจัดการและการพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม 
     Concepts of administration and management of innovative businesses; 
developments of innovative business plans; specifications of operations and processes in 
innovative businesses; uses of Information and Communication Technology as a main 
component in innovative business planning; case studies of administration and management 
of innovative businesses 
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308-495 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 
Strategic Management and Business Control 

2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     แนวคิดของโครงสร้างองค์กร การก าหนดนโยบายตามแนวโน้มการพัฒนาของโลกและ
นโยบายของประเทศ ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การด าเนินกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ การพัฒนาองค์กร
สู่ความยั่งยืน 
     Concepts of organizational structures; constructions of policies based on the 
world development trends and national policies; strategy planning steps; strategy planning 
tools; industrial analysis, competitive capability analysis; operations based on the set 
strategies;  organization developments towards sustainability 

   
308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Job Training in Information and Communication 
Technology 

2(0-6-0) 

 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
Requirements: Registration for not less than 6 semesters 

 

     ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปฏิบัติงานในต าแหน่งเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
     Practice in the industrial organizations related to Information and 
Communication Technology; working in a position comparable to a worker of the organization 
for at least 8 weeks 

   
308-497 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(0-18-0) 

 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา 
Requirements: Registration for not less than 6 semesters 

 

     ปฏิบัติงานและศึกษาระบบการท างานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานในต าแหน่งเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียน
กับประสบการณ์การการท างานจริง ประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และ
สถานประกอบการ 
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     Practice and study in the cooperative industrial organizations related to 
Information and Communication Technology; working in a position comparable to a worker 
of the organization for at least 16  weeks or one semester; improving occupational skills by 
way of integrating knowledge from classes and work experiences; assessing work performance 
by the cooperative education supervisors and the organization 

   
308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

Case Studies in Information and Communication 
Technology 

3(1-4-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     การศึกษาเชิงปฏิบัติการต่อกรณีศึกษาและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม การวิพากษ์กรณีศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 
     Practical studies of case studies and current events of Information and 
Communication Technology; impacts of information technology towards societies; discussions 
of case studies for professions 

   
308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Special Topics in Information and Communication 
Technology 

3(1-4-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

     หัวข้อใหม่ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไป
ตามเนื้อหารายวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
     Special topics in Information and Communication Technology; subject 
descriptions related to course contents and programme committee and instructors 

   
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 

Co-Curricular Activities  I 
1(0-0-3) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 
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         การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  จิตส านึกสาธารณะ  การท างานเป็นทีม ทั้งในสาขาวิชาและ
หรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
         Activities integrating body of  knowledge emphasizing those activities for the 
benefits of society and mankind as first priority; cultivating  morals; ethics and public 
mind; teamworking within and/or across disciplines  under the supervision of advisors 

   
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

Introduction to Intellectual Property 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ความหมาย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภทของ
ทรัพย์สินทางปัญญา  หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ  
การสืบค้นสิทธิบัตร การร่างสิทธิบัตร การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  เครื่องหมายทางการค้า  
ความลับทางการค้า  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พันธุ์พืช  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญา  บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม  
และการน าเสนอโครงการ 
         Definition, importance and history of intellectual property; type of 
intellectual property; organizations responsible for intellectual property in the country 
and overseas; patent searching, drafting and filing; copyright; trademark; trade secret; 
geographical indication; plant varieties; creation, protection and utilization of intellectual 
property; role for intellectual property in economics, socio and industrial developments; 
mini project 

   
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 

Science, Technology and Society 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม  การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม  การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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         Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and 
environment; impacts of science and technology on health, environment and society; 
science and technology in social development; preventing and solving social problems 
arisen from science and technological impact 

   
322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Everyday Life 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         การอ้างเหตุผลและการให้เหตุผล  สมการและอสมการ ฟังก์ชันและกราฟ  คณิตศาสตร์
การเงินเบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์ 
         Argument and reasoning; equations  and inequalities; functions and graphs; 
introduction to financial mathematics; limits and continuity; derivatives and their 
applications; integrals and their applications 

   
322-101 แคลคูลัส 1     

Calculus I 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

        ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ 
ปริพันธ์และการประยุกต์ 
         Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; 
derivatives and applications; integrals and applications 

   
322-102 แคลคูลัส 2     

Calculus II 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 322-101 
Prerequisite: - 

 

         อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
อันดับที่สองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ 
         Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several 
variables; partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; 
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linear ordinary differential equations of second order with constant coefficients; Laplace 
transforms and applications 

   
324-101 เคมีทั่วไป 1      

General Chemistry I 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         บทน า  ปริมาณสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและ
ของแข็งอสัณฐาน  แก๊ส  อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์ 
         Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical 
bonding; solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their 
properties; liquids and colloids 

   
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     

General Chemistry Laboratory I 
1(0-3-0) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 324-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite: 324-101 or Concurrent 

 

         เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว  การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ  
การวิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค  โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออ
นิก  การลดลงของจุดเยือกแข็ง  เทอร์โมเคมี 
         Significant figures and glassware selections; identification of compounds by 
paper chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal 
structures of metals and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 

   
330-101 หลักชีววิทยา 1     

Principles of Biology I 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวมองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์
และการสังเคราะห์ด้วยแสง  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  การแบ่งเซลล์การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการ นิเวศวิทยาพฤติกรรมของสัตว์ 
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         A study of general concepts of biology; chemical basis of life; cellular 
respiration and photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; 
pattern of inheritance; evolution; ecology; animal behavior 

   
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1      

Principles of Biology Laboratory I 
1(0-3-0) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite: 330-101 or Concurrent 

 

         ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์  พลังงานกับชีวิตโครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ 
ธรรมชาติและหน้าที่ของจีน การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืดและ
พฤติกรรมของสัตว์ 
         A practical course on use and maintenance of microscopes; energy and life; 
structures and biological aspect of cells; cell division and genetics; freshwater ecology; 
animal behaviour 

   
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1      

Fundamental Physics I 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย  เวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม  
ระบบอนุภาค  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  การเคลื่อนที่แบบต่างๆของคลื่น 
อันตรกิริยาโน้มถ่วง   กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
         Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work; energy; and 
momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; 
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and thermodynamics 

   
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1   

Fundamental Physics Laboratory I 
1(0-2-1) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 332-102 หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequisite: 332-102 or Concurrent 

 

         เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการเชิงเส้น 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์สมดุลแรง การชน สปริงและการสั่น โมเมนต์ความ
เฉื่อย สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง 
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         Vernier caliper and micrometer; measurement and errors; graph and linear 
equation; circular motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and 
oscillation; moment of inertia; static equilibrium of rigid bodies 

   
336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป 

General Pharmacology 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
Prerequisite: With an Aprroval of lecturer 

 

         หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ผลอันไม่พึงประสงค์จากยา ยาที่มีผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านจุล
ชีพและปรสิต ยารักษาโรคอ้วน ยาคุมก าเนิด วัคซีน  ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา  พืชสมุนไพร  พิษวิทยา   
และการจัดการผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ 
         General principles of pharmacology, drug dosage forms, adverse drug 
reaction of drugs affecting central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal 
system, endocrine system, antimicrobial and antiparasitic drugs, antiobesity, 
contraceptives, vaccines; drug interactions; medicinal plants; toxicology and management 
of poisoned patients 

   
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

Drugs and Health Products in Daily Life 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

        ความหมายของยา   หลักการใช้ยา  รูปแบบยาเตรียม  วิธีการบริหารยา   การออกฤทธิ์
ของยา    อันตรกิริยาต่อกันของยา ปัญหาจากการใช้ยา  ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด  ยาต้านจุลชีพ   ยาต้านการ
อักเสบ  ยาสงบประสาทและยานอนหลับ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร   ยาที่ใช้กับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์   ยาคุมก าเนิด  ยารักษาโรคอ้วน  ยาส าหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน  วิตามิน  เกลือ
แร่  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   เครื่องส าอาง    และการใช้ยาผิดแผน 
         The definition of drug; principles of drug therapy; dosage forms; drug 
administrations; drug actions; drug interactions; problems of drug abuse; drugs used in 
common cold; antimicrobials; anti- inflammatory drug; sedative-hypnotics; drugs used in 
gastrointestinal tract; drugs used in sexually transmitted diseases; contraceptives and 
contraception; antiobesity drugs; drugs for skin diseases; Thai medicinal plants; vaccines; 
vitamins; minerals; food supplements; cosmetics and drug abuse 
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336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 
Toxic Substances in Daily Life 

2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา  ความหมายและการจ าแนกกลุ่มของสารพิษ  ชนิดของ
สารพิษที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน  โดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่แหล่งก าเนิด  การปนเปื้อนและ
ความเป็นพิษต่อร่างกาย  การป้องกันและหลักการรักษาเบื้องต้นทั้งในกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง 
         Basic principle of toxicology; definition and classification of toxic substances; 
common toxic substances in daily life; emphazing on sources; contamination and 
toxicities on human body; primary prevention and treatment of acute and chronic 
toxicities 

   
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 

Man and Science 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสสาร สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน ปิโตรเลียมและปิโตร
เคมี ภาวะมลพิษ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
         Introduction to matters; organic substances in daily life; petroleum and 
petrochemicals; pollutions and nuclear technology 

   
340-235 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 

Everyday Science 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
         Introduction to communication and telecommunication; meteorology; 
rubber and rubber products and environmental management 
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342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 
Polymer in Daily Life 

2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์  ประวัติความเป็นมา การจ าแนกประเภทการผลิต  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่อคุณสมบัติ การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน ข้อเด่นและข้อจ ากัดของ
วัสดุพอลิเมอร์ ปัญหาขยะพลาสติก การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
         Introduction  to  polymers; history;  classification;  processing; structure  and  
property   relationship; applications of polymers in daily life; advantages and disadvantage 
of  polymers;  plastic rubbish; recycle of plastics 

   
347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน 

Statistics in Daily Life 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         เปิดโลกสถิติ การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การพินิจข้อมูล ความน่าจะเป็นพ้ืนฐาน โลก
ของการแจกแจงปรกติ ช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ย ช่วงความ
เชื่อมั่นและการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัดส่วน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสองตัว  กรณีศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
         Speaking of statistics; turning data into information; exploratory data analysis; 
basic concepts of probability; Normal distribution world; confidence interval and 
significance test of the population mean(s); confidence interval and significance test of 
the population proportion(s); correlation analysis; case studies; the use of statistical 
package 
347-201 สถิติพื้นฐาน 

Basic Statistics 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและ ความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ย
ตัวอย่าง การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
ประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร
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จ าแนกประเภท 2 ตัว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ 
         Scope of statistics; data classifation; simple graphs; numerical summaries and 
graphs; probability; random variable and probability distributions; normal distribution; 
distribution of sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way 
analysis of variance; estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test 
for independent; simple linear regression and correlation analysis; statistical software 

   
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

Law Relating to Occupations and Everyday Life 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         หลักส าคัญของกฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม กฎหมายที่จ าเป็น
ต่อการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับ
สาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน  
         Principles of law; enforcement and compliance with the law; Laws relating 
to citizen’ s life such as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial 
law; Including an introduction to the judiciary process; Laws essential to pursue a career 
as labor law and business law; Law on public health and medical liability; Information 
and Technology law; Intellectual property law; environmental law; Including laws relating 
to ASEAN. 

   
890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 

Preparatory Foundation English 
3(1-4-4)   

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         โครงสร้างทางไวยากรณ์  และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน  ทักษะการฟัง  อ่าน  
และเขียนระดับพื้นฐานที่พอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
         Basic English grammatical structures   and   vocabulary; basic listening, 
reading and writing skills for learning the compulsory English courses 
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890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Fundamental English Listening and Speaking 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         พัฒนาทักษะการฟัง และพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ
และรายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 
         Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; 
listening for gist and details; grammar and language functions necessary for 
communicative purposes 

   
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English Reading and Writing 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         พัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ิมพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่าน
ที่หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ 
         Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture 
through a variety of text types; developing short paragraph writing skills 

   
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

Improving Listening Skill in English 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         ฟังเพ่ือแยกแยะเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ สังเกตวิธีการเน้นเสียง และน้ าเสียงของผู้พูด
ที่จะสื่อความหมายต่าง ๆ แก่ผู้ฟัง ฝึกฟังสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเรียน เช่น การฟังบรรยาย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น ฟังสิ่งที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น บทสนทนา ข่าว รายการ
วิทยุ 
         Increasing listening skill: emphasis on distinguishing English sounds, typical 
stressing systems, the functions of intonation, factual listening, literal recall, internalizing 
and evaluating spoken words, including listening to academic English such as lectures and 
discussions in seminars or meetings and listening to everyday-life English such as 
conversations, news, radio programs 
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890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด 
Consolidating Listening and Speaking Skills in English 

3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         การฝึกทักษะการฟังและการพูดเน้นส านวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การฟัง
โฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ข่าว รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
         Practice in listening and speaking skills with an emphasis on expressions used 
in daily-life conversations, listening to TV commercials, soundtracks from movies and 
news reports, as well as expressing opinions 
 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 

Improving Reading in English 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         เทคนิคการอ่านและใช้เทคนิคในการฝึกอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยคย่อหน้า
และข้อความแบบต่าง ๆ การหาใจความส าคัญ และใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ การปรับอัตราความเร็ว
และความเข้าใจในการอ่าน วัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
         Reading techniques and using the techniques to practice reading; reading 
from the word, phrase and paragraph level to reading different types to texts;  reading for 
the main idea and finding the main idea hidden in the text;  adapting the reading speed 
and understanding of different types of reading material 
   
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

Functional Reading 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         ฝึกอ่านเพื่อเก็บข้อมูลจากวัสดุการอ่านในชีวิตประจ าวัน เช่น ค าสั่ง  ป้ายประกาศ โฆษณา 
หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น ฯลฯ เพ่ิมพูนความสามารถในการอ่านประโยคที่ยาวและซับซ้อนในระดับปริเฉทซึ่ง
มีรูปแบบต่าง ๆ 
         Practicing reading for information from authentic materials e.g. instructions, 
signs, notices, advertisements, newspapers, short stories etc.; increasing reading 
comprehension of long and complex sentences as well as of different types of text; critical 
reading, note taking and summarization of the texts 
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890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
Reading English Newspapers 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         แนวปฏิบัติในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การน าความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการอ่านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษการ
วิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน 
 Techniques of reading English newspapers; reading skills; the use of linguistic 
aspects for reading and translating English in newspapers; analysis of newspapers’ parts 

   
890-224 การแปลเบื้องต้น 

Introduction to Translation 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         ความหมายของการแปล ความส าคัญและการพัฒนาการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎี 
การแปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล หน้าที่ของภาษา การแปลเชิงเทคนิค การแปลกับ
วัฒนธรรม การวิจารณ์งานแปล 
         Definition of translation; significance and history of translations; translators’ 
qualities; translation theories; types of translation; process of translation; language 
functions; technical translation; translation criticism 

   
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 

English Grammar for Real Life Communication 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
ต่างๆ และการใช้รวมทั้งความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
         Analysis of English grammatical structures in context; relationship between 
forms and functions including their meaning; application of what has been learned to 
communicate with emphasis on reading and writing skills 
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890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Introduction to English Writing 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         การเขียนโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานแบบต่าง ๆ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ เชิงเล่าเรื่อง  
บรรยายและอธิบายโดยใช้หลักไวยากรณ์  ค าเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม  เน้น
การเรียบเรียงความคิด  และการเขียนอย่างเป็นระบบ 
         Writing different types of sentences structure; writing short narrative, 
descriptive, expository paragraphs with the correct usage of grammar, sentence 
connectors and punctuations, emphasizing ideas and writing process 

   
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Communication in English Science and Technology 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         ฝึกการใช้ทักษะต่าง ๆ ในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าด้าน
ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความทางวิชาการในรูปแบบ   ต่าง ๆ 
การตอบค าถามเพ่ือความเข้าใจ การเขียนสรุปของสิ่งที่อ่านและฟังการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ ฝึกทักษะการ
อภิปราย เช่น การแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล ฝึกเขียนในระดับประโยคและย่อหน้าสั้น 
         Practice of various skills in communicating in English, emphasizing on 
scientific and technical texts; reading for main ideas and details; outlining; techniques for 
developing vocabulary; making use of visual aids; listening skills; summarizing and note-
taking; giving opinions and reasons; writing skills at a paragraph level 
 
890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น 

Basic Listening and Speaking for Business 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  สามารถฟังและโต้ตอบภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ เช่น  การติดต่อนัดหมาย  การเจรจาต่อรอง สามารถน าเสนอผลงานและรายงาน
ทางธุรกิจ 
         An introduction to business language; making an appointment, socializing, 
negotiating, meetings and discussions, giving presentations   
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890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
English for Business 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟัง 
เขียน พูด) เน้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ นับตั้งแต่การพบปะผู้คนในวงการธุรกิจ การนัดหมาย การ
เจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การอธิบายเกี่ยวกับสินค้าและลักษณะของธุรกิจ การน าชมสถานที่ท างาน
และการเสนอรายงานทางธุรกิจ 
         English for business, emphasizing 4 language skills (reading, listening, writing 
and speaking); language used for business contacts, ranging from meeting people, making 
an appointment, talking about the nature of business and products, taking visitors around 
the premise, giving a presentation on  business issues 

   
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 

Reading English in an Academic Context 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะที่จ าเป็นต่อ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่าน การจดบันทึกและสรุปใจความที่อ่าน 
         Making use of form and structure of academic text in reading; essential skills 
in reading; note-taking and summarizing 

   
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

Writing Academic English 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         เน้นทักษะการเขียนชั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยาย
เนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงการต่าง ๆ 
         Advanced writing skills of different styles with the emphasis on the 
vocabulary in academic contexts and formal language patterns; practicing writing essays; 
a variety of methods of paragraph development; description, narration, argument, and 
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persuasion; effective uses of punctuations; writing reports, abstracts and planning project 
outlines 

   
890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 

English in the Workplace 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างาน รวมทั้งภาษาที่ใช้ในสังคมที่จ าเป็นในการติดต่อ
งาน เช่น การโทรศัพท์ การนัดหมาย การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก การจดบันทึกข้อความ 
         Skills for communicating in English in the workplace including social English 
used in a business environment such as using the telephone, making appointments, 
giving/asking for information, receiving visitors, making memos etc. 

   
890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 

Study Skills in English for Higher Studies 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101, 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยมุงเน้นทักษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้ประกอบ
การศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป การสรุปบันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยายและการอ่านต ารา ฝึกกลวิธี
การอ่านรูปแบบต่าง ๆ การส ารวจแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลประกอบการท ารายงาน ฝึกสรุปเรียบ
เรียงข้อมูล และการเขียนรายงาน ฝึกทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นในการอภิปราย การตั้ง
ค าถาม การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป ตลอดจนการวิจารณ์และน าเสนอผลอภิปราย 
ฝึกเทคนิคการน าเสนอและ/หรือสาธิตผลงาน 
         Practicing listening, speaking, reading and writing in English with the emphasis 
on the study skills needed in higher studies; taking notes from lectures and reading 
materials; practicing a variety of reading strategies; exploring information resources and 
collecting relevant information; summarizing, paraphrasing information and writing a 
report; practicing discussion skills including proposing issues, questioning, answering, 
expressing opinions/ giving comments, making critical evaluation and reporting the results 
of the discussion; practicing presentation and/or demonstration techniques 
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890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
English for Job Application 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 890-101 และ 890-102 หรือผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been exempted 

         ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ เน้นทักษะการ
เขียนและพูดในบริบทของการหาและสมัครงาน 
         Skills, topics and language for future job applicants; finding jobs; applying for 
jobs and attending interviews; emphasis on writing and speaking in job-seeking context 

   
895-101 พฤติกรรมศาสตร์ 

Behavioral Science 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         ความหมาย ระเบียบวิธีการศึกษา และความส าคัญของพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจัยพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมมนุษย์ แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การรับรู้ทางสังคม กลุ่มและ
กระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์และประยุกต์แนวคิดเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคลและความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น 
         Definition; methodology and significance of behavioral science.  Basic factor 
of human behavior; behavior motivation; social behavior; social perception; group and 
group’ s process.  Analysis and application for developing personal behavior and 
relationships with others 

   
895-125 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เน้น
ฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
         Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing, 
with emphasis on practice for communication 
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895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 

Life Aesthetics 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         สุนทรียศาสตร์ของการด ารงชีวิตที่มีความสุข การจัดการความครียด การสร้างก าลังใจ 
เสริมเสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออก การ
ดูแลสุขภาพการและจิต คุณค่าของทัศนศิลป์ ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรม
ประเพณี และมารยาทสังคมทั้งของไทยและสากล 
         Aesthetics of living happily; stress management; willpower creation; 
Promoting emotional maturity; aesthetics of language; developing personality and self 
expression; nurturing physical and mental health; value of visual art; appreciation of music 
and performing art; understanding Thai and international cultures, traditions, and social 
etiquettes 

   
895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

Wisdom of Living 
3(2-2-5) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         การคิด การบริหาร   และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และกระแสสังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและ
รักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
         Thinking; life administration and management in accordance to changes in 
Thai and global society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public 
mind and environmental conservation; living in the society happily based on morality; 
ethics and sufficiency economy 

   
895-203 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 
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         ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้  
บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
         Definition psychological methods; influential factors on human behavior; 
biological and environmental factors; human development, motivation, emotion, 
perception, intelligence, learning; personality; mental health and adjustment; application 
of psychology in daily life 

   
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 

Economics and Government 
2(2-0-4) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ สภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่าง ๆ 
รวมถึงรายได้ประชาชาติ การภาษี การเงิน การคลัง ปัญหาการคลังของประเทศและการเปรียบเทียบ
เศรษฐกิจ 
         การปกครอง ความหมายของการปกครอง การเมืองและรัฐศาสตร์ การจัดองค์การ
ทางการเมือง ระบบการปกครองสังคมทั่วไป หลักการ ชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ โดยเน้นหนักใน
หลักการและขบวนการของการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่าง ๆ เช่น 
รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง เป็นต้น รวมทั้งรูปแบบการปกครองไทย อันได้แก่ การปกครองส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
         Economics: Basic economic systems; economic conditions and problems, 
GNP, taxation, budget, finance, financial problems of the country, and comparative 
economics 
          Government: Definitions of government, politics and political sciences; 
political organizations and political administration system and the principles and 
philosophy of each system; emphasis on the democratic system of Thailand: constitution, 
political parties and forms of government i.e. central, provincial and local governments 
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895-303 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 
Economics for Life 

3(3-0-6) 

 รายวิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 

 

         หลักทั่วไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการผลิต การบริโภค การลงทุน แหล่งเงินทุน
และประเภทของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อ
การลงทุน การค้า และการครองชีพ  เช่น เงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัด และ
ดุลการช าระเงิน เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 
         Principles of Economics in production; consumption; investment; sources of 
fund and market structures.  Economic changes in domestic and other countries which 
affect the situation of investment; trade; and cost of living; such as inflation; 
unemployment; current account and balance of payments deficit etc.  which could be 
the benefits for future life 
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ภาคผนวก ข 

 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ 

 

308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
308-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต 
308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
308-483 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต 
308-384 ระบบสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
308-411 การจัดการนวัตกรรม 3 หน่วยกิต 
308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 หน่วยกิต 
308-497 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

1. เถกิง วงศ์ศิริโชติ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ. 234 หน้า, 2554, โรงพิมพ์แดเน็กซ์ 
อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, (ISBN: 978-616-7407-30-2). 

2. Wongirichot T. & Sukpisit S. (2010). Automatic Text Error Detection and Correction Using 
Cross-Field Technique. Paper published in the proceedings of the 2nd International 
Conference on Wireless Information Networks & Business information System, 
Kathmandu, Nepal. 

3. Wongsirichot T., Prappre T., & Anantapong P. (2010). 3D Covalent Bonding Molecular 
Structure Stimulating Program Using the VSEPR Theory for Undergraduate Students. 
Paper published in the proceedings of the 2nd International Conference on Education 
Technology and Computer, Shanghai, China. 

4. Wongsirichot T., Seekaew P., & Arnon P. (2011). Thai Character Recognition Using 
“Snakecut” Technique. Paper published in the proceedings of CORES2011, Poland. 

5. Wongsirichot T., Jirawansakul A., & Janjeam W. (2012). An Integrated Prototype of a Hotel 
Room Management System towards Internal Cost Control Solutions. Paper published in 
the Proc. of Int. Conf. on Advances in Computer Engineering 2012, PP. 89-92, Amsterdam, 
The Netherland. 

6. Wongsirichot T., Jantasara P., & Srisuwan S. (2012). An Investigation of RSS News Feeds 
Categorisation Process: A Case Study of Online Newspapers. Paper published in the Proc. 
of Int. Conf. on Advances in Computer Engineering 2012, PP. 40-43, Amsterdam, The 
Netherland. 
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7. Wongsirichot T., Sukpisit S., & Hanghu W. (2013). A Preliminary Analysis of Web Usage 
Behaviors from Web Access Log Files. Paper published in Proceedings of International 
Conference on Soft Computing Techniques and Engineering Application (Advances in 
Intelligent Systems and Computing). Vol 250 pp. 325 – 332. 

8. Wongsirichot T.,  Khangkassaro P., & Kritsanapan S. (2013). A Prototype of Emergency 
Management Information System Using GPS Technology on Mobile Devices. Paper 
published in Proceedings The 8th International Conference on Information Technology 
and Applications (ICITA 2013), pp.187-191, 1-4 July 2013, Sydney, Australia. 

9. Wongsirichot T., Sukpisit S., & Hanghu W. (2013). A Preliminary Analysis of Web Usage 
Behaviors from Web Access Log Files A Case Study of Prince of Songkla University, 
Thailand. Paper published in Proceedings International Conference of Soft Computing 
Techniques and Engineering Application (ICSCTEA 2013), pp. 325-332, 25-27 September 
2013, Kunming, China. 

10. Damkliang K., Wongsirichot T., Saelue J., & Jingjit J. (2013). A Prototype of a 
Recommended Nutrition and Energy Expenditure Application for Smartphones. Paper 
published in Proceedings 2014 6th International Conference on Information Management 
and Engineering, pp.62-69, 6-7 December 2014, Paris, France. 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิว  ไอยรากาญจนกุล 

 

308-242 ระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต 
308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยกิต 
308-453 คอมพิวเตอร์กราฟิกและทัศนคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
308-472 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
344-441 การสร้างตัวแปลภาษา 3 หน่วยกิต 
344-474 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
344-542 โปรแกรมแปลภาษา 3 หน่วยกิต 
344-674 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

1. อิว  ไอยรากาญจนกุล, คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ. 400 หน้า,  2559,  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, (ISBN : 978-974-0334-32-3). 
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3. นายกษิดิ์กฤษณ์  ด าเกลี้ยง 

 

308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  1 หน่วยกิต 
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2 หน่วยกิต 
308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 หน่วยกิต 
308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3 หน่วยกิต 
308-464 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ 3 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

1. กษิดิ์กฤษณ์ ด าเกลี้ยง, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์. 2556,
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

2. Damkliang K., Muangdoung E., Prakonkarn T. (2011). Accessing and Decoding METAR and 
TAF on Mobile Devices using Web Services. Paper published in the proceedings of the 
2011 International Conference on Computer Communication and Management (ICCCM 
2011), 2–4 May 2011, pp. 363-367, Sydney, Australia. 

3. Damkliang K., Chanlert S., Thongnuan A. (2012). Traditional Thai Musical Instrument for 
Tablet Computer- Ranaad EK. Paper published in the proceedings of the: International 
Conference on Computer, Communication and Information Sciences, and Engineering 
(ICCCISE 2012), 25 - 26 April 2012, pp. 861-866, Paris, France. 

4. Damkliang K., Anachotikul P., Maneechot P. (2012). A Preliminary Design of Application 
for Medicine Talking Notification. Paper published in the proceedings of the  
International Conference on Computer Design and Engineering (ICCDE 2012),                 
1 September, 2012, pp. 77-83, Phuket, Thailand. 

5. Damkliang K., Jingjit J., Saelue J. (2013). A Preliminary Design of Recommended Nutrition 
and Energy Expenditure Application for Smartphone. Paper published in the Applied 
Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, volume 490 – 491, pp. 752 – 756. DOI 
10.4028/www.scientific.net/AMM.490-491.752. 

6. Damkliang K., Mamodee T., Nanphan P. (2013). A Prototype of Calligraphy Application 
Design for Students on Tablet Computer. Paper published in the Applied Mechanics and 
Materials, ISSN 1662-7482, volume 490 – 491, pp 747 – 751. DOI 
10.4028/www.scientific.net/AMM.490-491.747. 
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7. Damkliang K., Wongsirichot T., Saelue J., & Jingjit J. (2013). A Prototype of a 
Recommended Nutrition and Energy Expenditure Application for Smartphones. Paper 
published in Proceedings 2014 6th International Conference on Information Management 
and Engineering, pp.62-69, 6-7 December 2014, Paris, France. 

8. Damkliang K., Chehmasong S., Kaeoaiad C. (2014). Ranaad-Xek - A Prototype Design of 
Traditional Thai Musical Instrument Application for Android Tablet PC. Paper published 
in the Proceedings of International Conference on Soft Computing Techniques and 
Engineering Application, Advances in Intelligent Systems and Computing (SCTEA 2013), 
volume 250, 2014, 25 -27 September 2013, pp 131 - 140, DOI 10.1007/978-81-322-1695-
7_16, Kunming China. 

9. Damkliang K., Mamodee T., Nanphan P. (2014). Thai Handwriting Practice on Android 
Tablets. Paper published in the Advanced Materials Research (AMR) Journal, ISSN 1022- 
6680, Vols. 931 – 932, pp 1335 – 1341, DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.931- 
932.1335. 
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4. นายคมวิทย์  สุรชาติ 

 

308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 2 หน่วยกิต 
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยกิต 
308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3 หน่วยกิต 
308-242 ระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต 
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2 หน่วยกิต 
308-324 หลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3 หน่วยกิต 
308-474 การประมวลผลภาพ 3 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

1. Surachat K. (2012). Pixel-wise based Digital Watermarking Using a MultipleSections 
Embedding Technique, International Journal of Future Computer and Communication 
vol. 1, no. 2, pp. 124-127. 

2. Surachat K. (2012). Digital Watermarking using a Multiple Signals Embedding Technique 
and Cropping Detection Algorithm in HSV and YIQ Color Spaces. 2012 International 
Conference on Electronics Engineering and Informatics(ICEEI2012), IPCSIT, Vol. 49, pp 
160-164 Phuket, Thailand. 

3. Surachat K. (2013).  Digital Image Watermarking Improvement Using Multiple Duplicated 
Signals Embedding and Adaptive Retrieval Algorithm Selection Techniques, International 
Journal of Future Computer and Communication vol. 2, no. 1 pp. 18-22. 

4. Surachat K. (2013). A Robust Digital Watermarking using Discrete Wavelet Transform in 
Chrominance Channel, Journal of Automation and Control Engineering, Vol.1, No.2, pp. 
99-102, June 2013. 

5. Surachat K., Kajkamhaeng S., Damkliang K., Tiprat W., Wacharanimit T. (2013). First Aid 
Application on Mobile Device, the proceedings of International Conference on Electrical, 
Computer, Electronics and Communication Engineering (ICECECE 2013), pp. 421-426. 15-
16 May, Amsterdam, The Netherlands. 

6. Surachat K. (2014). A Prototype of Preliminary Symptom Analysis and Follow-Up Systems 
for Systemic Lupus Erythematosus Patients, Applied Mechanics and Materials Journal, 
Vol. 490-491, pp. 1430-1435. 
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7. Surachat K. (2015). A digital watermarking scheme using multi-watermark logos 
embedding and adaptive prediction algorithm, International Journal of Applied 
Engineering Research, Volume 10, Issue 3, pp. 5663-5679. 
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5. ดร.จารุทรรศน์  พัฒนพันธ์ชัย 

 

308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3 หน่วยกิต 
308-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 2 หน่วยกิต 
308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 2 หน่วยกิต 
308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 3 หน่วยกิต 
308-364 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 2 หน่วยกิต 
308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
308-481 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

1. จารุทรรศน ์ พัฒนพันธ์ชัย, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการ
ประยุกต์. 2558, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

2. Pattanaphanchai J., O’Hara K., & Hall W. (2015). TWINE: Supporting Assessment of 
Trustworthiness of Web Information Using Linked Data. Paper published in Proceedings 
The 3rd International Conference of Information and Communication Technology 
(ICOICT 2015), 27 - 29 May 2015, Bali, Indonesia. 
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ภาคผนวก ค 

 

ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 

 

ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อนันตพร หรรษคุณาฒัย  
(คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
ข้อเสนอแนะ 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น่าจะมีประมาณ 3 ท่าน - ด าเนินการปรับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 
2558 ของ สกอ. เป็น 5 ท่าน 

2. เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ หลายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และ Problem-based Learning ซึ่งจะเห็นได้จาก
การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงในการปฏิบัติของ
นักศึกษา จึงควรจะก าหนดจ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปีให้มี
จ านวนที่เหมาะสม สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยากจะให้คณะกรรมการ
หลักสูตรพิจารณาถึงแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning และ Problem-based 
Learning ด้วย 

- แผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดสามารถจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning และ Problem-
based Learning ได้ โดยในปัจจุบันหลักสูตรฯ ก็มี
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว 
ทั้งนี้จะน าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการปรับ
แผนการเรียนการสอนของแต่ละวิชาให้มีการบูรณา
การเพิ่มมากขึ้น เพื่อความเหมาะสม 

  
ดร.ภราดร  ภักดีวานิช 
(คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

1. จ านวนหน่วยกิต และแผนการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษามี
ความเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะในปีที่  4 ได้ออกแบบหลักสูตรให้
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความเหมาะสม โดยอาจเลือก
เป็นแบบสหกิจศึกษา หรือ แบบไม่สหกิจศึกษา หรือ แบบ
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะรองรับการท างานที่นักศึกษาแต่ละคน
สนใจ  นั บ ได้ ว่ า เป็ นการส่ ง เ สริ ม ให้ มี ก า ร เ รี ยนรู้ จ าก
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 

 
- 

2. หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเลือก มีความ
หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความ
สนใจและเนื้อหาวิชามีความทันสมัยสามารถรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะตามมา 

 
- 

3. หลักสูตรมีความพยายามน ารูปแบบการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และ Problem-Based Learning มาใช้ โดยมีแผน
ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่ดังกล่าวร้อยละ 70 ซึ่งจะ

 
- 



146 

 

ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

เป็นผลดีต่อนักศึกษา บรรยากาศในช้ันเรียนจะมีการวิพากษ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น ส่งเสริมการคิด
แก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 3) วิชาเลือก ซึ่งมีกลุ่ม

ต่างๆ และเปิดโอกาสให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ 
ตามค าอธิบายในหน้า 26 หลักสูตรน่าจะมีการก าหนดว่าใน
กรณีดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกได้แต่มีข้อจ ากัด
หน่วยกิต เช่น เลือกรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ ได้ แต่ไม่เกิน 8 
หน่วยกิต มิฉะนั้นหลักสูตรอาจมีปัญหาในการวินิจฉัย 

- เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ค ว า ม เ ห็ น ขอ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนหน่วยกิตจาก
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาจท าให้เกิดปัญหาการ
เทียบโอนได้ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ มีการตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาจากหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง กอรปกับมีระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี ว่าด้วยการเทียบโอนเป็น
แนวปฏิบัติอยู่ 

2. หลักสูตรน่าจะมีรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการรวมที่แยกออกมา
ต่างหาก 1 รายวิชา เช่น ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโทรคมนาคมเบื้องต้น โดยอาจบรรจุในภาค
การศึกษาที่  1 ของช้ันปีที่  3 (เข้าใจว่าในปัจจุบันมีการ
ปฏิบัติการย่อยๆ แทรกอยู่ในรายวิชาต่างๆ อยู่แล้ว) เพราะถ้า
หากแยกออกมาได้โดยคัดหัวข้อที่ส าคัญ (เช่น ด้านสื่อสาร อาจ
เลือกเฉพาะหัวข้อ การแปลงสัญญาณจากอะนาลอกเป็น
ดิจิตอล จากดิจิตอลเป็นอะนาลอก การมอดูเลตสัญญาณ หรือ
หัวข้อจากรายวิชา Image Processing อาจจะเลือกมา 1 
หัวข้อ เช่น เทคนิคฮิสโตแกรม เป็นต้น) จะท าให้ผู้ประกอบการ
เห็นได้ชัดเจนว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ มีทักษะปฏิบัติการ
ที่เด่นชัด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ส ารวจสื่งที่
ควรรู้พื้นฐานและใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการ
ลงวิชาเลือกต่อไป 

- จัดวิชากรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการพิมพ์ร่ างหลักสูตร ขอให้
ตรวจสอบและท าการแก้ไข 

 

- ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง 
(ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์) 
1. จุดแข็งของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้ออกแบบตาม

ข้อก าหนดของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิประดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาทั้งด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
- 
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การจัดการหลักสูตรเน้นการสอบแบบใหม่ Active Learning 
และ/หรือ Problem-Based Learning รายวิชาในกลุ่มศึกษา
ทั่วไป มีรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ถนัดและความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน มีรายวิชาซึ่งเป็น
รากฐานทางวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาแกนและพื้นฐานซึ่งเป็น
ประเด็นที่ส าหรับส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์ มีกลุ่มวิชาเลือกที่หลากหลายกลุ่มซึ่งอาจจะ
เติบโตเป็นวิชาแขนงในอนาคต หากนักศึกษามีแนวทางเลือก
แขนงย่อยที่ตัวเองสนใจ และจัดการหลักสตูร 3 แบบ นักศึกษา
มีโอกาสเลือกเรียนในช้ันปีท่ี 4 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารคอมพิวเตอร์ การจัดการ

เครือข่าย ความมั่นคงทางสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับช่ือของหลักสูตร น่าจะมี
ทางเลือกให้กับนักศึกษาโดยอาจจะเรียนร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ 
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจาก
หลักสูตรอื่น ดังข้อความในหน้า 26 ที่ว่า “หรือเลือก
เรี ยนรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันการศึกษา
อื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เช่น 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ คณิตศาสตร์  สถิติ  ฟิ สิกส์  
บริหารธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน
กับรายวิชาในหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ” 

2. ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ยังคลุมเครือซึ่งส่งผลให้การ
ออกแบบหลักสูตรในกลุ่มของวิชาเลือกนั้น อาจจะเป็นไปได้
ยาก เพราะท้ายที่สุดด้วยข้อจ ากัดของอาจารย์ผู้สอนแล้ว วิชา
เลือกของนักศึกษาอาจจะมีไม่มากนัก 

- เชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาสอนในรายวิชาที่
เ ป็ น เ ฉพาะ  และ เ ชิญ  Visiting Professor จาก
ต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่อาจารย์
ประจ าไม่ถนัด 

3. รายวิชาที่วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการวางแผนส าหรับ
นักศึกษามีผลการเรียนในกลุ่มนี้อ่อนอย่างไร หากนักศึกษาไม่
ผ่านในวิชาเหล่านั้นส่งผลต่อการเรียนจบหลักสูตรของ
นักศึกษา 

- คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการปรับพื้นฐาน 
และทบทวนเนื้อหาในรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 

  
นายสิทธิกร  แสงรัตนพิทักษ์   
(บริษัท มายด์เทอรา่ จ ากัด) 
1. หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นอกจากนี้วิชาในกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารยังมีรายวิชาที่

 
- 
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เกี่ยวข้องกับ Internet of Things ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ เริ่ม
แพร่หลายในปัจจุบันและอนาคตจะมีความส าคัญ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้หลากหลาย ความรู้ดังกล่าว
มีความเหมาะสมและเป็นท่ีต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าบัณฑิตที่เพิ่งจบมาส่วนใหญ่

ยังขาดทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ท าให้ไม่สามารถ
ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งในอนาคตเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจท าให้บัณฑิตที่ขาดทักษะในด้าน
ภาษาไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานจากต่างชาติได้ ท้ังๆ ที่
ความสามารถทางด้าน IT ของบัณฑิตเหล่านี้ไม่ได้ด้อยไปกว่า
แรงงานต่างชาติเลย 

- ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป หลักสูตรเริ่ม
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะ
ของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด เพื่อ
ตอบสนองอุตสาหกรรมและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2. ในหมวดที่ 1 ข้อที่ 5.2 เรื่องภาษาที่ใช้ เห็นว่ามีการระบุว่าใช้
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ และในอนาคต
ถ้าสามารถปรับการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้
มากกว่าร้อยละ 60 ได้ โดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะ
ด้าน น่าจะสามารถท าให้บัณฑิตจากสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร สามารถสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไปอีก 

- ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป หลักสูตรเริ่ม
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะ
ของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด เพื่อ
ตอบสนองอุตสาหกรรมและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  

นายปาณนาถ  จันทวิกลุบุตร  
(บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด) 
1. หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และหลักสูตรที่

เสนอมามีความเหมาะสมต่อนักศึกษา 
 

- 

ข้อเสนอแนะ 
1. รายวิชา 308-451 การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบคอมพิวเตอร์ อาจมุ่งเน้นเรื่องการให้ความตระหนักรู้
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางสารสนเทศที่เกิดจากผู้ใช้ หรือ Social 
Engineering เพราะพบว่าช่องทางที่ hacker สามารถขโมย
ข้อมูลขององค์กร หรือเอาโปรแกรมอันตรายมาฝังไว้ในระบบ
ขององค์กรนั้น ก็เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ใน
องค์กรนั้นเอง 

- น าข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
แนวทางประกอบการจัดเนื้อหาการเรียนการสอน
ต่อไป 
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2. รายวิชา 308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร 
เห็นว่าวิชานี้มีความจ าเป็นมากในปัจจุบันเพื่อให้เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
อ ย า ก ใ ห้ ผู้ ส อ น น า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ข อ ง 
ISO27001:2013 มาเป็นแกนหลักของเนื้อหารายวิชา 
เนื่องจากมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้กันในระดับสากล ซึ่งจะ
ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น เมื่อออกไปปฏิบัติงาน
ในชีวิตจริง 

- น าข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
แนวทางประกอบการจัดเนื้อหาการเรียนการสอน
ต่อไป 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 โครงสร้างหลักสูตรอาศัยตามเกณฑ์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 

120 หน่วยกิต ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

หลักสูตร 
หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2554 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) วิชาแกนและพ้ืนฐาน 
    2) วิชาเฉพะด้าน 
        - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
        - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
        - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
        - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
        - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
    3) วิชาเลือก 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 
84 
9 
45 
9 
18 
12 
6 
- 
- 
6 

30 
105 
29 
52 
10 
18 
15 
6 
3 
24 
6 
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50 
11 
18 
12 
9 
- 

18 
6 

รวม 120 141 129 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 เปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกติ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
   1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   3) กลุ่มวิชาภาษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   1) วิชาแกนและพื้นฐาน 
   2) วิชาเฉพาะดา้น 
   3) วิชาเลือก 
ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี
 

 
30 หน่วยกติ 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

105 หน่วยกิต 
29 หน่วยกิต 
52 หน่วยกิต 
24 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
   1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   3) กลุ่มวิชาภาษา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   1) วิชาแกนและพื้นฐาน 
   2) วิชาเฉพาะดา้น 
   3) วิชาเลือก 
ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี
 

 
30 หน่วยกติ 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
93 หน่วยกติ 
25 หน่วยกิต 
50 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

ความหมายและการจัดกลุม่วิชา 
  0  กลุ่มวิชาแกนเฉพาะพื้นฐานทาง 
      คณิตศาสตร์ สถิติ และการวิจยั 
  1  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ 
      สารสนเทศ 
  2  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ 
  3  กลุ่มเทคโนโลยีและวธิีการทางซอฟต์แวร์ 
  4  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
  5  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม 
      คอมพิวเตอร ์
  6  วิชาเลือก 
  7  วิชาเลือก 
  8  วิชาเลือก 
  9  หัวข้อพิเศษฯ 

 ความหมายและการจัดกลุม่วิชา 
  0  กลุ่มวิชาแกนและพื้นฐาน 
  1  กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบ 
      สารสนเทศ 
  2  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
  3  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์ 
  4  กลุ่มวิชาโครงสร้างและพื้นฐานของระบบ 
  5  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
  7  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
      ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์
  8  วิชาเลือกกลุ่มเทคโนโลยีเพือ่การบริหาร 
      จัดการ 
  9  วิชาเลือกกลุ่มวิชาส าหรับผู้ประกอบการ 
  9  วิชาเลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  9  กรณีศึกษาและหัวขอ้พิเศษทางเทคโนโลย ี
      สารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายวิชา  รายวิชา  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- วิชาบังคับ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
001-101  อาเซียนศึกษา 
640-101  สุขภาวะกายและจิต 
874-194  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการ 
             ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 
895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ 
- วิชาเลือก เลือกเรียน 4 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
895-101  พฤติกรรมศาสตร์ 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป 
895-205  เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 
895-303  เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต 
895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ 
    2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- วิชาบังคับ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
- วิชาเลือก เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
190-404  ธรรมชาติบ าบัด 
322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป 
336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน 
340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 
340-235  วิทยาศาสตร์ประจ าวัน 
342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 
347-201  สถิติในชีวิตประจ าวัน 
    3) กลุ่มวิชาภาษา 
- วิชาบังคับ 
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
- วิชาเลือก เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
890-211  เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและพูด 
890-221  การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 
890-222  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
890-223  การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
890-224  การแปลเบื้องต้น 

30 หน่วยกติ 
12 หน่วยกติ 

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

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-0-3) 
1(x-y-z) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
1(x-y-z) 

6 หน่วยกิต 
 

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

 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 

12 หน่วยกติ 
 

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

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

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- วิชาบังคับ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต  

คงเดิม 
001-131  สุขภาวะกายและจิต 

คงเดิม 
 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

- วิชาเลือก เลือกเรียน 4 หน่วยกิต  
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

    2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- วิชาบังคับ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต  

คงเดิม 
คงเดิม 

- วิชาเลือก เลือกเรียน 3 หน่วยกิต  
ตัดออก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

    3) กลุ่มวิชาภาษา 
- วิชาบังคับ 

คงเดิม 
คงเดิม 

- วิชาเลือก เลือกเรียน 6 หน่วยกิต  
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

30 หน่วยกติ 
12 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 หน่วยกติ 
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890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
             จริง 
890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
             และเทคโนโลยี 
890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
890-251  การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 
             ต่อ 
890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
895-125  การใช้ภาษาไทย 

3(3-0-6) 
 

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

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

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

คงเดิม 
 

คงเดิม 
คงเดิม 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 
คงเดิม 
คงเดิม 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) วิชาแกนและพื้นฐาน 
308-101  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
             สื่อสาร 
308-201  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 
308-301  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางเทคโนโลยี 
             สารสนเทศและการสื่อสาร 
322-101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 
322-102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
324-101  เคมีทั่วไป 1 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
330-101  หลักชีววิทยา 1 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
332-101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 
347-202  สถิติพื้นฐาน 

105 หน่วยกติ 
29 หน่วยกติ 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) วิชาแกนและพื้นฐาน 
308-101  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
             สื่อสาร 

ย้ายไปเป็นรายวิชาเลือก 
308-301  ระเบียบวธิีวิจยัเบื้องต้น 
 
322-101  แคลคูลัส 1 
322-102  แคลคูลัส 2 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

93 หน่วยกติ 
25 หน่วยกติ 

2(1-2-3) 
 
 

2(2-0-4) 
 

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

    2) วิชาเฉพาะดา้น 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
308-311  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
             สารสนเทศ 
308-312  หลักการบริหารธุรกจิและระบบ 
             สารสนเทศทางการบัญช ี
308-411  จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ 
             วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
             สื่อสาร 
308-412  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
 
 
 

50 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

2(2-0-4) 
 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

    2) วิชาเฉพาะดา้น 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
308-311  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
             สารสนเทศ 
308-312  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 

ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
 
 

308-412  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
308-411  การจัดการนวัตกรรม 
 
 

50 หน่วยกิต 
11 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
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- กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่งานประยุกต ์
308-121  ทัศนศิลป์และการออกแบบกราฟิกด้วย 
             คอมพวิเตอร ์
308-221  ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             และการสื่อสาร 1 
308-222  ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             และการสื่อสาร 2 
308-223  การโปรแกรมบนเว็บและการประยุกต์ 
308-321  ระบบแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล 
308-322  โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 1 
308-323  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
             สื่อสาร 
308-421  การเสริมสร้างศักยภาพดา้นนวัตกรรมและ 
             วิชาชีพส าหรับนักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
             และการสื่อสาร 
308-422  โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 2 
 
 
 
 
 
- กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิีการทางซอฟต์แวร์ 
308-231  การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการ 
             ประยุกต ์
308-232  ขั้นตอนวิธแีละโครงสร้างข้อมูล 
308-331  การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 
308-332  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
308-333  การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต์ 
 
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
308-241  ระบบปฏิบัตกิาร 
308-341  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
             คอมพวิเตอร ์
 
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
308-251  โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ 
             สถาปัตยกรรม 

18 หน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 
1(0-3-0) 

 
1(0-3-0) 

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

 
1(1-0-2) 

 
2(1-2-3) 

 
 

2(0-6-0) 
 
 
 
 
 
 

15 หน่วยกิต 
3(2-2-5) 

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

 
6 หน่วยกิต 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
 

3 หน่วยกิต 
3(2-2-5) 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่งานประยุกต ์
308-121  ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 
 
308-222  ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             และการสื่อสาร 

รวมกับวิชา 308-222 ใหม ่
 

ย้ายไปกลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์ 
308-321  ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

คงเดิม 
 

คงเดิม 
 

เปลี่ยนชื่อวิชา 
 
 

308-422  โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 2 
308-221  ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 
308-324  หลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 
             คอมพวิเตอร ์
308-421  การประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสารเพื่องานอาชีพ 
- กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิีการทางซอฟต์แวร์ 

คงเดิม 
 

308-233  ขั้นตอนวิธแีละโครงสร้างข้อมูล 
คงเดิม 

ย้ายไปเป็นรายวิชาเลือก 
ย้ายไปเป็นรายวิชาเลือก 

308-232  การออกแบบและพัฒนาเวบ็ 
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
308-242  ระบบปฏิบัตกิาร 
308-341  ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
308-241  โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ 
             สถาปัตยกรรม 
 

ย้ายไปกลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

18 หน่วยกิต 
2(1-2-3) 

 
1(0-2-1) 

 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 

3(0-9-0) 
 

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

 
1(0-2-1) 

 
12 หน่วยกิต 

 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
9 หน่วยกิต 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
 

    3) วิชาเลือก 
        3.1) รายวิชาเลือกภาคทฤษฏ ี
308-361  หลักการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในเทคโนโลยี 
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

24 หน่วยกติ 
 

3(2-2-5) 
 

     3) วชิาเลือก 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
308-351  การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเท 
308-352  การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 

18 หน่วยกติ 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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308-362  การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
308-363  เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 
308-364  การโปแกรมบนเว็บขั้นสูง 
308-365  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต ์
308-366  การประยกุต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ 
             สารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อประสม 
308-367  ระบบสนับสนุนการจัดการและการ 
             ตัดสินใจ 
308-368  การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยกุต์ 
308-369  เทคโนโลยีเชิงวัตถุและเชิงชิ้นส่วน 
308-370  การโปรแกรมและการประมวลผลแบบ 
             เคลื่อนที ่
308-371  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 
308-372  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสารสมัยใหม ่
308-373  เครือข่ายโทรคมนาคม 
308-374  การจัดการความรู้และระบบฐานความรู้ 
308-461  การจัดการโครงการและคุณภาพ 
             ซอฟตแ์วร ์
308-462  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
             การจัดการการพาณิชย ์
308-463  เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
308-464  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
             การออกแบบทางอุตสาหกรรม 
308-465  เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารเพื่อ 
             การจัดการการศึกษา 
308-466  ชีวสารสนเทศเชิงค านวณ 
308-467  เทคโนโลยีการบริการผ่านเวบ็และการ 
             ประยุกต ์
308-468  คอมพิวเตอร์กราฟกิและทัศนคอมพิวเตอร์ 
308-469  การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกม 
             คอมพวิเตอร ์
308-470  การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ 
             ระบบคอมพิวเตอร ์
308-471  การท าคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
308-472  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
308-477  การสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสารในสถานที่ท างานและชุมชน 
             ดว้ยสุนทรียศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
308-478  การประมวลผลภาพ 
308-479  ปัญญาประดิษฐ ์
308-480  การออกแบบซอฟตแ์วร ์
308-481  การทดสอบซอฟต์แวร ์

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

 
3(2-2-5) 

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

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

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

 
3(2-2-5) 

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

 
3(2-2-5) 

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

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

 
3(2-2-5) 

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

 
 

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

308-353  การประยกุต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ 
             สารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อประสม 
308-354  คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 
308-355  เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 
308-356  ระบบสื่อประสม 
308-451  การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ 
             ระบบคอมพิวเตอร ์
308-452  การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกม 
             คอมพวิเตอร ์
308-453  คอมพิวเตอร์กราฟกิและทัศนคอมพิวเตอร์ 
308-454  ชีวสารสนเทศเชิงค านวณ 
308-455  เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการ 
             ประยุกต ์
308-456  ปัญญาประดิษฐ ์
308-457  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
- กลุ่มเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
308-361  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 
308-362  เครือข่ายโทรคมนาคม 
308-363  อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งและการประยุกต ์
308-364  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต ์
308-461  การประมวลผลแบบกระจายและแบบ 
             ขนาน 
308-462  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและการ 
             ประยุกต ์
308-463  การประมวลผลแบบผสมและการประยุกต์ 
308-464  การประมวลผลแบบไร้สายและแบบ 
             เคลื่อนที ่
308-465  การประมวลผลสัญญาณดิติตอล 
308-466  เทคโนโลยีบริการผ่านเวบ็และการ 
             ประยุกต ์
- กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์
308-371  การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยกุต์ 
308-372  การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยุกต์ 
308-373  การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและการ 
             ประยุกต ์
308-374  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ 
             เคลื่อนที ่
308-375  การโปรแกรมสคริปต์และการประยุกต์ 
308-376  แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแบบข้าม 
             แพลตฟอร์มและการประยุกต์ 
308-344  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
308-471  การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร ์
308-472  การจ าลองด้วยคอมพวิเตอร์ 

3(2-2-5) 
 

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

 
3(2-2-5) 

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

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

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

 
3(2-2-5) 

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

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

 
 

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

 
3(2-2-5) 

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

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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308-482  การจ าลองด้วยคอมพวิเตอร์ 
308-483  ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 
308-484  เทคโนโลยีหุ่นยนต ์
308-485  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
308-486  การประมวลผลแบบกระจายและแบบ 
             ขนาน 
308-487  ระบบเวลาจริงและสมองกลฝังตัว 
308-488  การประมวลผลแบบไร้สายและแบบ 
             เคลื่อนที ่
308-489  ระบบสื่อประสม 
308-491  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 1 
308-492  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 2 
308-493  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 3 
        3.2) รายวิชาเลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
308-473  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
308-474  การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 
308-475  สหกิจศึกษา 
308-476  การประมวลและวัดความรู้รวบยอด 
             ส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
             สื่อสาร 

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

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

 
3(2-2-5) 
1(x-y-z) 

 
2(x-y-z) 

 
3(x-y-z) 

 
 

1(1-0-2) 
2(0-6-0) 

 
6(0-18-0) 
1(1-0-2) 

 

308-473  การทดสอบซอฟต์แวร ์
308-474  การประมวลผลภาพ 
308-475  การออกแบบซอฟตแ์วร ์
308-476  เทคโนโลยีหุ่นยนต ์
308-477  ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 
308-478  ระบบเวลาจริงและสมองกลฝังตัว 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่การบริหารจัดการ 
308-381  ระบบจัดการความรู ้
308-383  ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร 
308-384  ระบบสนับสนุนการจัดการและการ 
             ตัดสินใจ 
308-481  การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และการ 
             ประยุกต ์
308-482  จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ 
             วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
             สื่อสาร 
308-483  เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
308-484  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
             การจัดการการพาณิชย ์
308-485  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
             การจัดการการศึกษา 
308-486  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
             การออกแบบทางอุตสาหกรรม 
- กลุ่มวิชาส าหรับผู้ประกอบการ 
308-491  การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
308-492  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
308-493  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม ่
308-494  โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 
308-495  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุม 
             ธุรกิจ 
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
308-496  การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 
308-497  สหกิจศึกษา 
- กลุ่มวิชากรณีศึกษาและหวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-498  กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 
308-499  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
             การสื่อสาร 

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

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

 
3(2-2-5) 

 
2(2-0-4) 

 
 

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

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
 

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

 
 

2(0-6-0) 
 

6(0-18-0) 
 
 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ITF: หัวข้อหลักในสาขาวิชาเทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 
ITF: ความเป็นมาของเทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 
ITF: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 
ITF: การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
      ในด้านต่างๆ 

308-101 พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-421 การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่องานอาชีพ 

2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร ์

HCI: ปัจจัยทางด้านมนุษย ์
HCI: มุมของเอชซีไอเมื่อประยุกต์ในด้าน 
       ต่างๆ 
HCI: การประเมินโดยให้มนุษยเ์ปน็ 
       ศูนย์กลาง 
HCI: การพัฒนาส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน 
       ให้มีประสิทธิภาพ 
HCI: การเข้าถึงคอมพิวเตอร ์
HCI: เทคโนโลยีใหม่ๆ 
HCI: การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใหม้นุษย์ 
       เป็นศูนย์กลาง 

308-311 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 
308-324 หลักการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร ์
308-232 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ 
308-373 การโปรแกรมบน
เว็บขั้นสูงและการประยุกต ์

3 ความมั่นคงและการประกัน
สารสนเทศ 

IAS: หลักการของความมั่นคงและการ 
       ประกันภัยสารสนเทศ 
IAS: กลไกในการรักษาความมั่นคง 
IAS: ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติจริง 
IAS: นโยบาย 
IAS: การโจมต ี
IAS: ความมั่นคงด้านต่างๆ 
IAS: การสืบค้นร่องรอย 
IAS: สถานะของสารสนเทศ 
IAS: บริการดา้นความมั่นคง 
IAS: แบบจ าลองการวิเคราะห์การคุกคาม 
IAS: จุดอ่อน 

308-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-341 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
308-351 การจัดเก็บและค้น
คืนสารสนเทศ 
308-412 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร 
308-451 การจัดการความ
มั่นคงปลอดภยัของระบบ
คอมพิวเตอร ์

4 การจัดการสารสนเทศ IM: พ้ืนฐานและแนวคิดการจัดการ
สารสนเทศ 
IM: ภาษาในการสอบถามฐานข้อมูล 

308-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

IM: สถาปัตยกรรมในการจัดระเบยีบข้อมูล 
IM: แบบจ าลองข้อมูล 
IM: การจัดการสภาพแวดล้อมของ 
     ฐานข้อมูล 
IM: ฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

308-311 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 
308-321 ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 
308-355 เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลขั้นสูง 
308-412 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร 

5 การบูรณาการการเขียนโปรแกรม
และเทคโนโลย ี

IPT: การเชื่อมต่อระหว่างระบบ 
IPT: แผนท่ีข้อมูลและการแลกเปลีย่น 
      ข้อมูล 
IPT: การเขียนโปรแกรมแบบมุ่งเนน้การ 
      ท างานร่วมกัน 
IPT: เทคนิคการเขียนสคริปต ์
IPT: แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง 
      ของซอฟต์แวร์ 
IPT: ประเด็นอื่นๆ 
IPT: ภาพรวมของภาษาที่ใช้เขียน 
      โปรแกรม 

308-232 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ 
308-241 โครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 
308-242 ระบบปฏิบัติการ 
308-321 ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 
308-375 การโปรแกรม
สคริปต์และการประยุกต ์

6 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

MS: ตรรกะพื้นฐาน 
MS: ความน่าจะเป็นเชิงวิยุต 
MS: ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ และเซต 
MS: ทฤษฎีกราฟและต้นไม ้
MS: การประยุกต์คณิตศาสตร์กับงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
MS: ตัวแปรสุม่และฟังก์ชัน 
MS: ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความ
น่าจะเป็น 
MS: การทดสอบสมมติฐาน 
MS: การเลือกตัวอยา่งและสถิติเชงิพรรณนา 
MS: การถดถอยเชิงเส้น 
MS: การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์
MS: การประยุกต์สถติิกับงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

308-354 คณิตศาสตร์เต็ม
หน่วย 
322-101 แคลคูลัส 1 
322-102 แคลคูลัส 2 
347-201 สถิติใน
ชีวิตประจ าวัน 
347-202 สถิติพื้นฐาน 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

7 เครือข่าย NET: พ้ืนฐานของระบบเครือข่าย 
NET: เร้าติงและสวิทช์ช่ิง 
NET: เครือข่ายระดบักายภาพ 
NET: ความมั่นคงของเครือข่าย 
NET: การบริหารเครือข่าย 
NET: การประยุกต์งานในด้านต่างๆ 

308-341 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
308-361 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 
308-362 เครือข่าย
โทรคมนาคม 
308-364 เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต ์
308-451 การจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร ์

8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม PF: พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล 
PF: องค์ประกอบโปรแกรม 
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
PF: ข้ันตอนวิธีกับการแก้ปัญหา 
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ ์

308-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-231 การโปรแกรมเชิง
โครงสร้างและการประยุกต ์
308-232 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ 
308-233 ข้ันตอนวิธีและ
โครงสร้างข้อมูล 
308-331 การโปรแกรมเชิง
วัตถุและการประยุกต ์
308-371 การโปรแกรมเชิง
ตรรกะและการประยุกต ์
308-372 การโปรแกรมเชิง
ทัศน์และการประยุกต ์

9 แพลตฟอร์มเทคโนโลย ี PT: ระบบปฏิบัติการ 
PT: โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
PT: โครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร ์

308-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-241 โครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 
308-242 ระบบปฏิบัติการ 

10 การบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ SAM: ระบบปฏิบัติการ 
SAM: โปรแกรมประยุกต ์
SAM: กิจกรรมการบริหารจดัการระบบ 
SAM: การบริหารจดัการระบบในด้าน 
        ต่างๆ 

308-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-242 ระบบปฏิบัติการ 
308-312 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

308-321 ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 
308-353 การประยุกต์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อ
ประสม 
308-384 ระบบสนับสนุน
การจัดการและการตดัสินใจ 
308-412 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร 
308-457 ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ์
308-484 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการการพาณิชย ์
308-485 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการการศึกษา 
308-486 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการออกแบบทาง
อุตสาหกรรม 

11 สถาปัตยกรรมและการบูรณาการ
ระบบ 

SIA: การวิเคราะห์ความต้องการ 
SIA: การจัดหาและแหล่งที่มา 
SIA: การบูรณาการระบบและการน าไปใช้ 
      งาน 
SIA: การบริหารโครงการ 
SIA: การทดสอบ และการประกันคุณภาพ 
SIA: บริบทขององค์กร 
SIA: สถาปัตยกรรมของระบบ 

308-241 โครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม 
308-311 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 
308-377 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
308-412 การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร 
308-471 การจัดการคณุภาพ
บริการซอฟต์แวร ์
308-473 การทดสอบ
ซอฟต์แวร ์
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

308-475 การออกแบบ
ซอฟต์แวร ์

12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ SPI: บริบทของคอมพิวเตอร์ในสังคม 
SPI: ทรัพย์สินทางปัญญา 
SPI: ประเด็นทางกฎหมาย 
SPI: บริบทในองค์กร 
SPI: ประเด็นในเชิงวิชาชีพและจรยิธรรม 
       และการรับผิดชอบต่อสังคม 
SPI: ความเป็นมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
SPI: สิทธิส่วนบุคคล สิทธิพลเมือง 

308-101 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-323 สัมมนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
308-421 การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่องานอาชีพ 
308-482 จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
วิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
308-496 การฝึกงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
308-497 สหกิจศึกษา 
315-103 ความรู้ทั่วไป
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

13 ระบบเว็บและเทคโนโลย ี WST: เทคโนโลยีเว็บ 
WST: สถาปัตยกรรมของสารสนเทศ 
WST: สื่อดิจิทัล 
WST: การพัฒนาเว็บ 
WST: จุดอ่อนของระบบเว็บ 

308-232 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ 
308-356 ระบบสื่อประสม 
308-373 การโปรแกรมบน
เว็บขั้นสูงและการประยุกต ์
308-374 การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่
308-375 การโปรแกรม
สคริปต์และการประยุกต ์

14 กราฟิกและการประมวลผลภาพ GVC: เทคนิคพื้นฐาน 
GVC: ระบบกราฟิก 

308-121 ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 1 
308-221 ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 1 
308-453 คอมพิวเตอร์
กราฟิกและทัศนคอมพิวเตอร ์



168 

 

ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

308-474 การประมวลผล
ภาพ 

15 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ SE: การออกแบบซอฟต์แวร ์
SE: การใช้ APIs 
SE: เครื่องมือและสภาพแวดล้อม 
SE: กระบวนการซอฟต์แวร ์
SE: ข้อก าหนดความต้องการ 
SE: การตรวจสอบซอฟต์แวร ์
SE: วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ 
SE: การจัดการโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ 

308-101 พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
308-311 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 
308-377 วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
308-471 การจัดการคณุภาพ
บริการซอฟต์แวร ์
308-473 การทดสอบ
ซอฟต์แวร ์
308-475 การออกแบบ
ซอฟต์แวร ์
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน  

Active Learning 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยายของ
ชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจ านวนชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการ
จัดการ
เรียนรู ้

ระบุ 
ร้อยละ 

308-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 2(1-2-3) 30 50 - - - - Lab  50 100 

308-121 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 1 2(1-2-3) 30 50 5 - - - Lab 45 100 

308-221 ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2 2(1-2-3) 30 50 5 - - - Lab 45 100 

308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1(0-2-1) - - - 50 50 - - - 100 

308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 30 50 - - - - Lab 50 100 

308-232 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ 3(2-2-5) 30 50 - - - - Lab  50 100 

308-233 ขั้นตอนวิธแีละโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 30 50 - - 10 - Lab 40 100 

308-241 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปตัยกรรม 3(2-2-5) 30 50 - - 10 10 Lab 30 100 

308-242 ระบบปฏิบัตกิาร 3(2-2-5) 30 50 - - - - Lab 50 100 

308-301 ระเบียบวธิีวิจยัเบื้องต้น 2(2-0-4) 30 50 20 - 20 10 - - 100 

308-311 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(2-2-5) 30 50 - 20 - - Lab 30 100 

308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 30 50 - - 10 10 Lab 30 100 

308-322 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 1 

2(0-6-0) - - - 40 - 60 - - 100 

308-323 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1(1-0-2) 15 30 60 - - 10 - - 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยายของ
ชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจ านวนชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการ
จัดการ
เรียนรู ้

ระบุ 
ร้อยละ 

308-324 หลักปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 30 50 10 - - 10 Lab 30 100 

308-331 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยกุต์ 3(2-2-5) 30 50 - 20 10 - Lab 20 100 

308-341 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์ 3(2-2-5) 30 50 - - 10 - Lab 40 100 

308-351 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 30 50 - - - - Lab 50 100 

308-352 การท าเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 3(2-2-5) 30 50 5 5 - 10 Lab 30 100 

308-353 การประยกุต์เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อประสม  

3(2-2-5) 30 50 - - - - Lab 50 100 

308-354 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) 45 50 - - - 50 - - 100 

308-355 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 30 50 - - 10 10 Lab 30 100 

308-356 ระบบสื่อประสม  3(2-2-5) 30 50 - - - - Lab 50 100 

308-361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล 3(2-2-5) 30 50 - - 10 - Lab 40 100 

308-362 เครือข่ายโทรคมนาคม 3(2-2-5) 30 50 - - 10 - Lab 40 100 

308-363 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 30 40 20 20 - - Lab 20 100 

308-364 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์  3(2-2-5) 30 50 10 - 10 10 Lab 20 100 

308-371 การโปรแกรมเชิงตรรกะและการประยุกต์  3(2-2-5) 30 50 - 20 10 - Lab 20 100 

308-372 การโปรแกรมเชิงทัศน์และการประยกุต ์ 3(2-2-5) 30 50 10 10 10 10 Lab 10 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยายของ
ชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจ านวนชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการ
จัดการ
เรียนรู ้

ระบุ 
ร้อยละ 

308-373 การโปรแกรมบนเว็บขั้นสูงและการประยุกต ์ 3(2-2-5) 30 20 10 30 30 10 - - 100 

308-374 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอปุกรณ์
เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 30 30 - 40 10 - Lab 20 100 

308-375 การโปรแกรมสคริปต์และการประยุกต ์ 3(2-2-5) 30 50 10 - - 10 Lab 30 100 

308-376 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาแบบขา้ม
แพลตฟอร์มและการประยุกต ์

3(2-2-5) 30 30 15 30 15 10 - - 100 

308-377 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 30 50 - 20 10 - Lab 20 100 

308-381 ระบบจัดการความรู้  3(2-2-5) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-383 ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร 3(2-2-5) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-384 ระบบสนับสนุนการจัดการและการตัดสนิใจ 3(2-2-5) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-411 การจัดการนวัตกรรม 3(2-2-5) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-412 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-421 การประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่องานอาชพี 

1(0-2-1) - - 20 - 30 30 Lab 20 100 

308-422 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2 

3(0-9-0) - - - 80 - 20 - - 100 

308-451 การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภยัของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 30 50 - - 10 - Lab 40 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยายของ
ชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจ านวนชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการ
จัดการ
เรียนรู ้

ระบุ 
ร้อยละ 

308-452 การสร้างภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 30 50 5 15 10 - Lab 20 100 

308-453 คอมพิวเตอร์กราฟกิและทัศนคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 30 50 - 10 10 - Lab 30 100 

308-454 ชีวสารสนเทศเชิงค านวณ  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-455 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ 3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-456 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-457 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-461 การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน 3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-462 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและการประยุกต์ 3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-463 การประมวลผลแบบผสมและการประยกุต์ 3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-464 การประมวลผลแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-465 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5) 30 50 - - 30 - Lab 20 100 

308-466 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-471 การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-472 การจ าลองด้วยคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-473 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-474 การประมวลผลภาพ   3(2-2-5) 30 40 - - 30 - Lab 30 100 

308-475 การออกแบบซอฟตแ์วร ์ 3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยายของ
ชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจ านวนชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการ
จัดการ
เรียนรู ้

ระบุ 
ร้อยละ 

308-476 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-477 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-478 ระบบเวลาจริงและสมองกลฝังตัว  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-481 การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญแ่ละการประยุกต์  3(2-2-5) 30 50 5 - 5 10 Lab 30 100 

308-482 จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2(2-0-4) 30 50 10 - 20 20 - - 100 

308-483 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 30 50 - 20 - - Lab 30 100 

308-484 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การ
จัดการการพาณิชย ์

3(2-2-5) 30 50 - - - 20 Lab 30 100 

308-485 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การ
จัดการการศึกษา  

3(2-2-5) 30 50 - - - 20 Lab 30 100 

308-486 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่การ
ออกแบบทางอุตสาหกรรม  

3(2-2-5) 30 50 - - - 20 Lab 30 100 

308-491 การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-492 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-493 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-494 โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 1(0-6-0) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-495 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธรุกิจ 2(2-0-4) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 
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ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอนแบบบรรยายของ
ชั่วโมงตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ใช้ส่ือ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้า

ในชั้นเรียน 

แบบโครงงาน 
แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน 
แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอื่นๆ 

ระบุจ านวนชัว่โมง
บรรยาย 

ระบุร้อยละ 
ระบุการ
จัดการ
เรียนรู ้

ระบุ 
ร้อยละ 

308-496 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2(0-6-0) - - - 60 20 20 - - 100 

308-497 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) - - - 80 - 20 - - 100 

308-498 กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

3(1-4-4) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

308-499 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3(1-4-4) 30 50 - - 15 15 Lab 20 100 

322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 

322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 

330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 45 70 30 - - - - - 100 

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 45 50 - 10 20 20 - - 100 

332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1) - - - - - - Lab 100 100 

324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 45 70 -  15 15 - - 100 

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) - - - - - - Lab 100 100 

347-201 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5) 60 25 - - - 25 Lab 50 100 
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ภาคผนวก ช 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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(ส าเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

-------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีใหม่ ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 367(5)/2552 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีไว้ดังนี้ 
 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558” 
  
  ข้อ 2 ให้ ใช้ ระเบียบนี้ ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี  ซึ่ ง เข้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 
และ พ.ศ. 2552  และบรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้และมี
ความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
         “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
         “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
         “คณะ”  หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
         “คณบดี”  หมายความว่า คณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้บริหาร
หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
         “คณะกรรมการประชุมคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย หรือคณะกรรมการหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
         “ภาควิชา”  หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่
นักศึกษาศึกษาอยู่ 
   “หน่วยกิตสะสม”   หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชานั้น 
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             “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน”  หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 
  ข้อ 5 การรับนักศึกษา 
         มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวิธีดังนี้ 
         5.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่ง
ด าเนินการโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
         5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 
    5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
    5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 
         5.3 การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
         5.4 การรับนักศึกษาเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียนและประกาศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 

       5.5 วิธีอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
         6.1 ส าเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 
         6.2 ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 
         6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรังท่ีแพร่กระจายได้ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 
  ข้อ 7 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
         ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด 
และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
  ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
         ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   

ข้อ 9 ระบบการศึกษา 
         9.1 มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
ภาควิชาต่าง ๆ คณะหรือภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวยการศึกษา
ในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 
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         9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหนึ่ง  ๆ มี 2 
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
         มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มี
จ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
         9.3 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะ
การจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 
    9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
อ่ืน หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ให้นับเป็น
หนึ่งหน่วยกิต 
    9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2–3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ หรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30–45 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
    9.3.3 การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลา 3–6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45–90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
    9.3.4 สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
    9.3.5 การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วย
ตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ ใช้เวลา 2–3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบัติการ และนอกห้อง เรียนให้นับเป็นหนึ่ง
หน่วยกิต  
    9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิตโดย
ใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
         9.4 คณะเจ้าของรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะใน
รายวิชานั้น 
 
  ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 

10.1  การลงทะเบียนเรียน 
10.1.1  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค

การศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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10.1.2  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรกนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นก าหนดสองวันแรกภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาค
การศึกษานั้น 

10.1.3  ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นค าร้องขอ
ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 

10.1.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

10.1.5  ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต 
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห่งข้อ 12 ของ
ระเบียบนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต  

10.1.6  ภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้น
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 
6 หน่วยกิต 

10.1.7  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียน
ดังกล่าวเป็นโมฆะ 

10.1.8  ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 

10.1.9  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ต้องกระท าภายในสัปดาห์แรกของแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน 

10.2  การถอนรายวิชา 
10.2.1  การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้  

10.2.1.1  ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

10.2.1.2  ถ้าถอนเมื่อพ้นก าหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกต ิหรือเมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านอาจารย์ผู้สอน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา โดยจะได้สัญลักษณ์ W 

10.2.1.2  เมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 
10.2.1.2 แล้ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีความผิดพลาดไม่ได้เกิดจาก
นักศึกษา 
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  ข้อ 11  การวัดและประเมินผล 
11.1  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน

เรียนในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะ
เจ้าของรายวิชาจะก าหนด ซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ  การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดในแต่ละรายวิชา 
ซึ่งการสอบอาจมีได้หลายครั้ง และการสอบไล่ หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น 

11.2  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลตาม
กิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

11.3  การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
หรือสัญลักษณ์  

11.3.1  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนมี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้ 
      ระดับคะแนน  ความหมาย           ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)  
    A     ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
    B+     ดีมาก  (Very Good)  3.5 
    B     ดี  (Good)   3.0 
    C+     พอใช้  (Fairly Good)  2.5 
    C     ปานกลาง (Fair)   2.0 
    D+     อ่อน  (Poor)   1.5 
    D     อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
    E      ตก  (Fail)   0.0 

11.3.2  การวัดและการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
11.3.2.1  รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานและรายวิชา

ที่มีจ านวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือ
รายวิชาที่ก าหนดในระเบียบฯ ของคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ดังนี้ 
      G (Distinction) หมายความว่า ผลการเรียนอยู่ในข้ันดี 
      P (Pass) หมายความว่า ผลการเรียนอยู่ในข้ันพอใช้ 
      F (Fail)  หมายความว่า ผลการเรียนอยู่ในข้ันตก  

11.3.2.2  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ 
ดังนี้ 
      S (Satisfactory)  หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
      U (Unsatisfactory)   หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่
พอใจ    
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11.3.3  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ

อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น ยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบ
นี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการให้มีการวัดและประเมินผล
ภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันท ี

W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนใช้
เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 10.2.1.2 หรือข้อ 
16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาใน
ภาคการศึกษาปกติถัดไป 

R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็น
ภาคการศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป 
โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 

การใช้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี

11.4  นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก าหนด หรือ
สัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกตามหลักสูตร 

11.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

11.6  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่

นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ 
U 

11.6.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามความในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
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เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย แต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิตต่ าสุดที่
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสม ที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ  U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายหรือประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็ นวิชาบังคับใน
หลักสูตรใหม่ 

11.7 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร
ที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 1.00 หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บางหลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ระดับคะแนนสูง
กว่า 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 

11.8 ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตของรายวิชา
นั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 

11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 

11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่
ได้ศึกษามา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่ง
ครั้ง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 

11.10 การทุจริตในการวัดผล 
เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใดให้ผู้ที่

รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษาผู้นั้นสังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผล
ดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใด
ประการหนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบท่ีมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะ
เป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
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  ข้อ 12  สถานภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาทั้งนี้ ไม่

นับภาคการศึกษาท่ีได้ลาพักหรือถูกให้พัก 
สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาในภาวะปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และ

นักศึกษาในภาวะรอพินิจ 
12.1 นักศึกษาในภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 

ขึ้นไป 
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่    

1.00 - 1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 

2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแรก และได้แต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาในภาวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 

12.3.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 

12.3.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 

ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 
 13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่เกี่ยวข้อง  ในการพิจารณา
อนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้ศึกษาอยู่ใน
คณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพัก
หรือถูกให้พัก 

13.1.2 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา มีสิทธิ์ได้รับ
การรับโอน หรือเทียบโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดย
นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติให้ย้าย
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คณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบ
กลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 

13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ 
หรือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะที่นักศึกษาสังกัด รายวิชานั้นจะต้องมี
ระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6 
 

ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันศึกษาอ่ืน และผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องด าเนินการ
ยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษาและคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้
มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 

14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับโอนหรือ
เทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรก
ที่เข้าศึกษาและคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค
การศึกษานั้น ๆ 

14.3 การับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าคณะก่อน 

 14.4 รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้
นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิม
อีก เว้นแต่เมื่อผลการศึกษาของรายวิชานั้น ต่ ากว่ามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดไว้ในรายวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่อง ให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ าอีกได้ และให้นับหน่วยกิต รายวิชาดังกล่าว
เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 

 14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

14.6.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 

14.6.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกันและมี
ปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา 

14.6.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C 
หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
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14.6.4 ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ได้ไม่เกินสามในสี่
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 

 14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

14.7.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างาน จะค านึงถึงความรู้ที่ ได้จาก
ประสบการณ์เป็นหลัก 

14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและ
เกณฑ์การตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 

14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า  จึง
จะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits 

from standardized test) 
14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้

บันทึก CE (credits from exam) 
14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดย

หน่วยงานอื่น ให้บันทึก CT (credits from training) 
14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP 

(credits from portfolio) 
14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ  และหรือ

การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 
  ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
15.2 การรับโอนนักศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษา

ขอโอนเข้าศึกษา และอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 

15.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อย 2 
เดือนก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะโอนเข้าศึกษา  
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  ข้อ 16 การลา 
16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 

16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา ส าหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน ซึ่ง
อาจจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือทดสอบแทน หรือยกเว้นได้ 

16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้อง
ขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไล่วิชานั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิก
การลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบ
ก็ได ้

16.2 การลาพักการศึกษา 
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไป

แล้ว ให้เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

16.2.2 การลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรอง
ของผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้  
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลา

พักไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และหรือได้รับทุนต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และ
ข้อ 16.2.4 ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี 

16.2.6 นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 16.3 การลาป่วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่วย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรอง
แพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 

 16.4 การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้น
วินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้อื่น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้ 

 16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
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  ข้อ 17 การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้ นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 

17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
ก ว่ า  2 . 0 0  ห า ก เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ที่ โ อ น ย้ า ย ม า จ า ก ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อ่ื น  จ ะ ต้ อ ง ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

17.1.3 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 

17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา 
17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
17.1.6 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

17.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชา

ใดๆ  
17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ

สาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษากรณีที่ป่วย หรือถูก
เกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรมจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
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17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับข้ันพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้ง
กรณีใช้มาตรการรอการลงโทษ 

17.3 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1  
17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
17.3.3 ไม่เคยได้รับคะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชา

นั้น 
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.3.5 

17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาชื่อเพ่ือรับปริญญา 
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

17.5 ปริญญาที่ให้ส าหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

17.5.1 ปริญญาร่วม หมายความว่า นักศึกษาได้ปริญญา 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร 

17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญามากกว่า 1 ใบ โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถาบันละ 1 
ใบ 
 
  ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 

18.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจจะขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 

18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอ
เข้าศึกษา และอธิการบดี 

18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 
18.3.1 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  

จะได้รับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอน ให้ได้
สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม และให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสม และ
น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ 
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ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบ
กลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 

18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  ต่ ากว่า
มาตรฐานที่คณะหรือภาควิชาก าหนด ให้ลงทะเบียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมซ้ าอีกได้ และให้
นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 

18.3.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
  
  ข้อ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 

19.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญา
พร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษา
จะได้รับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

19.2 รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

20.1 ตายหรือลาออก 
20.2 ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับ

การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือไม่ได้รักษาสภาพ 
20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ใน

สองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
20.7 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับ

ภาวะรอพินิจครั้งที่ 1  
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับ

ภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับ

ภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
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20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของ
จ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ ส าหรับนักศึกษาท่ี
รับโอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 

20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา 
20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีว่าป่วย จนเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
   
  ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการด าเนินการใด ๆ ที่มิได้ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้ หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณี
พิเศษ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมี
อ านาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
           ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 
2552 มาบังคับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนปีการศึกษา 
2558 ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 
   ประกาศ ณ วันที่  4  สิงหาคม 2558 
 
      (ลงชื่อ)              จรัส  สุวรรณเวลา 
              (ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา) 
                 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
             ส าเนาถูกต้อง 
        วนิดา  ตันติธรรมภูษิต        
   (นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต)       วนิดา/พิมพ์/ทาน 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
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ภาคผนวก ซ 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาคผนวก ฌ 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 



  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   
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 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   
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   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
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   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 
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๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับเป็นแนวทาง 
การบริหารจัดการ  และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุม 
คร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี  เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้อง รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค 
เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นกัน  
อาทิ  ระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแบ่งภาคการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การคิดหน่วยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎี 
และรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย  รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค 
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 อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยให้ศึกษา

รายวิชาต่าง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง   
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง 
หรือรายวิชาขั้นสูงอีก  และไม่ควรนํารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็น 
วิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา  เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ออกมารับใช้สังคม  
รวมท้ังมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง   
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่   

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร  และระดับอนุปริญญา)  
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน  เช่น  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เป็นต้น  ดังนั้น  
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ควรมีเหตุผลความจําเป็นอย่างย่ิง
ในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ  รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น   

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) 
 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  

ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม  ดังนั้น  จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ 
เท่านั้น  เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้  ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ  โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงาน   
ในสถานประกอบการ  และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้รับนักศึกษา   
ที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

 ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหน่ึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๙.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน 

ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  นอกจากนั้น  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน 
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  ทั้งนี้  อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศใช้  ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจํา 

  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิที่ กําหนดไว้ใน
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้  ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ  ISCED  
(International  Standard  Classification  of  Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ  และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ควรเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ได้
จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ   

  กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ 
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้  แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 
ในระดับปริญญาเอก  หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  ชิ้น  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  ชิ้น  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  
๓  ชิ้น  ภายใน  ๕  ปี   

 ๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ  คําว่า  “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”  
หมายถึง  การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ 
กับสถานประกอบการ  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี  หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว   

 ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ  จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้  
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา  
โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   

 ๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับปริญญาโท  ให้ใชห้ลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์   
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๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต  หมายถึง  การทําข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทาง 
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ   

  องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น   

  หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

 ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ 
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้   

  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา  อาจารย์
ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ  และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ  
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย  ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  หรือการซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  
หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  โดยใช้ระบบที่ทันสมัย  เช่น  ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

 หากพบว่ามีการคัดลอก  การซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  หรือมีการจ้างทํารายงาน 
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 
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๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม  (Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  
ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในสาขานั้น ๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย  ๓  หน่วยงาน  
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑) 
 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑)  ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์

อย่างเดียว  ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องมีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

 ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชื่อถือได้  และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 ๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ  และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน 

 ๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน   
 ๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ 
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใช่ส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโท  

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ให้เข้าศึกษา 
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ทั้งนี้  ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
ได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

 ๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  ๖  ปี  หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 



  หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ให้แสดงรายละเอียด

เก่ียวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เกิดปัญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้  ทั้งนี้  เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น   

 ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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