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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  25610101100022 
ภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Information Technology  
   (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   ชื่อย่อ  : ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Technology (Information Technology) 
   ชื่อย่อ  : B.Tech. (Information Technology) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

75  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
       หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2  ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
ไม่มี 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 
  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่21(2/2564)  

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 419(2/2564)  

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) นักวิศวกรรมข้อมูล 
2) นักทดสอบระบบ 
3) นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
4) นักออกแบบกราฟิก 
5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
6) เจ้าหน้าที่สนับสนุนและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
7) ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ เช่น ครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

1.  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายปรีชา วงศ์หิรัญเดชา ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

- ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- คณิตศาสตร์ 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2562 
 

2544 
 

2536 

2.  อาจารย์ นายกษิดิ์กฤษณ์  ด าเกลี้ยง ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
- วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2562 
 

2552 
 

2548 

3. อาจารย์ นางสาวสุธิรา  พลันสังเกตุ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 
 

- Doctor of 
Philosophy 
- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

- Computer Science 
 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 

- University of Essex, 
United Kingdom 
- ม.สงขลานครินทร์ 
 
 

2560 
 

2548 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ - ม.สงขลานครินทร์ 2544 

4.  อาจารย์ นายสมศักดิ์  คงแสง ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- ฟิสิกส์ 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2536 
 

2527 

5.  อาจารย์ นายสุขกมล  สุขพิศิษฐ์ ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2558 
 

2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
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12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1   กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น 
จ านวน  98  รายวิชา ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 
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001-101 อาเซียนศึกษา 

2) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

001-131 สุขภาวะกายและจิต 

3) วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 13 รายวิชา คือ 

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 

142-112 อังกฤษออนแอร์   

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล 

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์  

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 

142-238 ตะลอนทัวร์ 

4) คณะการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายวิชา คือ 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 

5) คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

895-001 พลเมืองที่ดี 

6) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 รายวิชา คือ 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 

322-100 กุญแจไขธรรมชาติ 

336-214 กินดี ชีวิตดี 

336-215 ขีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 

336-216 ยาและสุขภาพ 

322-100 ค านวณศิลป์ 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
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348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 

7) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 รายวิชา คือ 

472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออย่างมืออาชีพ 

8) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 

 874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 

9) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 65 รายวิชา คือ 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 

890-027 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว  

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 

890-050 แปลสิกูเกิล 
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890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 

891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน   

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

895-040 จิตวิทยาความรัก 

895-041 ปรัชญาจริยะ 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  

895-043 การใช้ภาษาไทย 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย   

895-045 ทักษะการสื่อสาร 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี  

895-049 ศิลปะกับความสุข 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา   

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
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895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 

895-056 สงขลาศึกษา 

895-057 ดนตรีไทย 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 

895-059 ดนตรีตะวันตก 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 

895-062 ลดเวลานั่ง เพ่ิมเวลายืน 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 

13.2   กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอื่น 
- 
 

13.3   การบริหารจัดการ 
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์

ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

13.3.4 ในกรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอ่ืนๆ มี
วิธีด าเนินการดังนี้ 
1) นักศึกษาต้องแจ้งค าร้องขอลงทะเบียนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าร้อง 

3) เมื่อประธานหลักสูตรอนุมัติค าร้อง นักศึกษาจึงสามารถลงทะเบียนได้ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1. ปรัชญา 
หลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered curriculum) และเป็นหลักสูตรบูรณาการ

ที่เน้นประสบการณ์ที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Activities-based curriculum) โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ สอดคล้องกับความ
เชื่อทางการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เปิดโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีพ 

1.2. ความส าคัญ 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ของส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเป้าประสงค์ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมรายสาขา เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยเปิดรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นความต้องการในระดับชุมชน ประเทศ และระดับนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน และศักยภาพในการแข่งขันทุกด้านของทั้งภาครัฐแ ละ
ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต ขึ้น อีกทั้งด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดท า “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือ
ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มี
สมรรถนะและศักยภาพสูงส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) และหนึ่งในเป้าหมายของโครงการนี้คือนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree) ที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดท าการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท าการเรียนการสอนใน
วันเสาร์ -อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 โดยรับผู้ที่ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า และได้เปิดท าการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี เรียนเต็ม
เวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ได้
ท าการปิดโครงการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง
มีนโยบายให้เทียบโอนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า เข้าสู่หลักสูตรปกติ ซึ่งปัจจุบันสาขาฯ มีหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) แผนเทียบโอน 
และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 อย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าวยังขาดความยืดหยุ่นใน
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ขั้นตอนการเทียบโอน เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน จึงท าให้ผู้เข้าศึกษาใน
บางสถาบันเสียเปรียบในการเทียบโอนรายวิชา ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเสนอ
ขอเปิด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี โดย
รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยตรง ในรูปแบบเดิม
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ที่สาขาฯ ได้จัดการเรียนการ
สอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรที่ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการเพ่ิมความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง  ซึ่งสนับสนุนแนวการเรียนรู้แบบ
ตลอดชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงอาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการ New S-Curve เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่
ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ในชุมชน ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชุมชน ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ด าเนินการเพ่ือให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะ
การปฏิบัติการขั้นสูงเพ่ิมขึ้น และช่วยเพ่ิมแรงงานฝีมือ (Skilled Labour) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้น โดยใช้โจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้กับชุมชนและ
สังคม 

 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

2.1 สามารถออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูล 
2.2 สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อผสมสมัยใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้บนเครือข่ายหรือ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
2.3 สามารถออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ ส าหรับทดสอบระบบทั้งส่วนโปรแกรมประยุกต์และสื่อผสม

ได้อย่างถูกต้อง 
2.4 สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 
2.5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในบริบทความเป็น

พหุวัฒนธรรม 
 



14 
 
3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการปรับปรุงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แผนการปรับปรุงระยะสั้น คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
กรอบการศึกษาปี 2564 และแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการวางกรอบการปรับปรุงหลักสูตรในทุก 5 ปี ทั้งนี้
ในการปรับปรุงแผนการสอนและการวัดและประเมินผลจะด าเนินการทุกปี โดยมีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 แผนการปรับปรุงระยะสั้น 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็น active 
learning ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 ของหลักสูตรฯ 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

3. วางแผนการเรียนการสอนให้รายวิชา
เป็นแบบ Active Learning 

 
 

1. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียน

การสอนแนวใหม่แบบ Active 

Learning ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ของรายวิชา 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning  

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ

เรียนการสอนแบบ แบบ 

Active Learning  

4. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active 

Learning 

2. ก าหนดวิธีการวัดและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินและ/
หรือวิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน   
แต่ละรายวิชา 

1. จ านวนอาจารย์ทีร่่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 

2. รายงานการประเมินและ/หรือ
วิเคราะห์ข้อสอบ 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุ PLOs ของ
หลักสูตร 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุ PLOs ของหลักสูตร รวมทั้งทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาใน    
แต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก 
best practice การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา 

4. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ 

    เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    ศูนย์กลาง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

5. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลา

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดอ่ืนๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จ านวนไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์  โดยมีจ านวนชั่วโมงเรียนของ
แต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ในปีที่ 1 และ 2  หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร 

3.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

3.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สมัครไม่เท่าเทียมกัน 
2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 

3.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน 
2) โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน 
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3.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2  60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 60 60 60 60 

 
3.6 งบประมาณตามแผน 

3.1.5 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

3.1.5 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

3.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน   
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ ได้แก่ แบบบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (MOOC) 
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3.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและ

การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
3.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
1) มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน

หลักสูตร 

2) มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนนักศึกษา
ในหลักสูตร 

3) ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร โ ดยเป็นการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานที่เน้นเรียนรู้ที่การลงมือท าจริง   การผสมผสานการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียนในรูปแบบของการ
ศึกษาวิจัย   การฝึกงาน สหกิจศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลักสูตร 
        3.1.1  โครงสร้างหลักสูตร 
                 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                      จ านวน       75        หน่วยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 
  2) รายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
  3) รายวิชากลุ่มสาระที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 6 หน่วยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 51 หน่วยกิต 
  1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 18 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต 
  2) วิชาเฉพาะด้าน 27-30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาโครงงาน 7 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 20-23 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ 14-17 หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาเลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3 หน่วยกิต 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 3.1.3  รายวิชา   
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 
 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 

Life in the Future 
 2((2)-0-4) 

 315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 
Thinking and Reasoning 

 2((2)-0-4) 

 322-100 ค านวณศิลป์ 
The Art of Computing 

 2((2)-0-4) 

 895-001 พลเมืองที่ดี 
Good Citizens 

 2((2)-0-4) 
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  2) รายวิชากลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

Everyday English 
 2((2)-0-4) 

 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
English on the Go 

 2((2)-0-4) 

     
  3) รายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนใน

คณะ/วิทยาเขตต่างๆ 
6 หน่วยกิต 

   ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่ก าหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 

 วิชาเลือก มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์   
 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   

Introduction to Intellectual Property 
 2((2)-0-4) 

 348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี   
Applied nanotechnology   

 2((2)-0-4) 

 340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต   
Applied Science for Life 

 2((2)-0-4) 

 340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology in Daily Life 

 2((2)-0-4) 

 332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 
Key to Nature 

 2((2)-0-4) 

 336-214 กินดี ชีวิตดี    
Smart Eating and Being Healthy 

 2((2)-0-4) 

 336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   
Safety Life from Toxic Substances 

 2((2)-0-4) 

 336-216 ยาและสุขภาพ    
Drug and Health 

 2((2)-0-4) 

     
  เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์   
 890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

Improving English Writing Skills 
 

 2((2)-0-4) 
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 890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 

Reading All Around 
 2((2)-0-4) 

 890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 
Strategic Reading for Greater Comprehension   

 2((2)-0-4) 

 890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  
Better Academic Texts Readers 

 2((2)-0-4) 

 890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 
English Pronunciation through Songs 

 2((2)-0-4) 

 890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 
English Grammar for Real Life Communication 

 2((2)-0-4) 

 890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

 2((2)-0-4) 

 890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
From Listening to Speaking English 

 2((2)-0-4) 

 890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
Presentations and Public Speaking in English 

 2((2)-0-4) 

 890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
Learning English Through Cultures 

 2((2)-0-4) 

 890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 
Creating English Short Films 

 2((2)-0-4) 

 890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
Study Skills in English for Higher Studies 

 2((2)-0-4) 

 890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
Reading to Write in English 

 2((2)-0-4) 

 890-027 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing in English 

 2((2)-0-4) 

 890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
English Communication for Business 

 2((2)-0-4) 

 890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
English in the Workplace 

 2((2)-0-4) 

 890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว  
English for Travelers 
 
 

 2((2)-0-4) 
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 890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

English for New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs 

 2((2)-0-4) 

 890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 
Writing for Job Application 

 2((2)-0-4) 

 890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 
English for Job Interview 

 2((2)-0-4) 

 890-050 แปลสิกูเกิล 
Google Translate Me 

 2((2)-0-4) 

 890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
English Twenty-Four/Seven 

 2((2)-0-4) 

 890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
English for Digital Literacy 

 2((2)-0-4) 

 890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
Winning English Test for Employment 

 2((2)-0-4) 

 890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
Winning English Test for Higher Studies 

 2((2)-0-4) 

 891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   
Basic Japanese 

 2((2)-0-4) 

 891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 
Japanese Conversation in Daily Life 

 2((2)-0-4) 

 891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 
Japanese Conversation in the Workplace 

 2((2)-0-4) 

 891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 
Basic Chinese 

 2((2)-0-4) 

 891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
Chinese Conversation in Daily Life 

 2((2)-0-4) 

 891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน   
Chinese Conversation in the Workplace 

 2((2)-0-4) 

 891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 
Basic Malay 

 2((2)-0-4) 

 891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 
Malay Conversation in Daily Life 
    

 2((2)-0-4) 
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 891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 

Malay Conversation for Tourism      
 2((2)-0-4) 

 891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
Basic Korean 

 2((2)-0-4) 

 891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 
Korean Conversation in Daily Life 

 2((2)-0-4) 

 891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 
Korean Conversation in the Workplace 

 2((2)-0-4) 

 891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 
Basic German 

 2((2)-0-4) 

 895-040 จิตวิทยาความรัก 
Psychology of Love 

 2((2)-0-4) 

 895-041 ปรัชญาจริยะ 
Ethical Philosophy 

 2((2)-0-4) 

 895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  
Art of communication in Thai language in the 21st 
century 

 2((2)-0-4) 

 895-043 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

 2((2)-0-4) 

 895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย   
Contemporary Thai Language 

 2((2)-0-4) 

 895-045 ทักษะการสื่อสาร 
Communication Skills 

 2((2)-0-4) 

 895-046 ความคิดและการสื่อสาร 
Thoughts and Communication 

 2((2)-0-4) 

 895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 
History in Movies 

 2((2)-0-4) 

 895-048 การวาดเส้นและระบายสี  
Drawing and Painting 

 2((2)-0-4) 

 895-049 ศิลปะกับความสุข 
Art for Happiness 

 2((2)-0-4) 

 895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Arts in Multicultural Society 
 

 2((2)-0-4) 
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 895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

Contemporary Arts and Culture 
 2((2)-0-4) 

 895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์* 
Creative Tourism 

 2((2)-0-4) 

 895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   
Volunteer Tourism 

 2((2)-0-4) 

 895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
Learning through Backpacking Trips 

 2((2)-0-4) 

 895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 
World Heritage Journey 

 2((2)-0-4) 

 895-056 สงขลาศึกษา 
Songkhla Studies 

 2((2)-0-4) 

 895-057 ดนตรีไทย 
Thai Classical Music 

 2((2)-0-4) 

 895-058 สังคีตศิลป์ไทย 
Thai Music Art 

 2((2)-0-4) 

 895-059 ดนตรีตะวันตก 
Western Music 

 2((2)-0-4) 

 895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 
Physical Education and Recreation 

 2((2)-0-4) 

 895-061 ฟิตและเฟิร์ม 
Fit and Firm 

 2((2)-0-4) 

 895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 
Active Lifestyle 

 2((2)-0-4) 

 895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 
Fat to Fit 

 2((2)-0-4) 

 895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
Wisdom of Living 

 2((2)-0-4) 

 หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   
     
  เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์   
 874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

Law relating to Occupations and Everyday Life 
 

 2((2)-0-4) 
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 874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

General Principles of Law and Judicial Process 
 2((2)-0-4) 

 874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 
Taxation and Life 

 2((2)-0-4) 

 874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 
Human Rights and Citizenship  

 2((2)-0-4) 

     
  เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์   
 001-131 สุขภาวะกายและจิต   

Healthy Body and Mind 
 2((2)-0-4) 

     
  เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย   
 190-404 ธรรมชาติบ าบัด 

Natural Therapy 
 2((2)-0-4) 

     
  เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา   
 001-101 อาเซียนศึกษา   

ASEAN Studies 
 2((2)-0-4) 

     
  เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  

(สอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
  

 142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 
English Booster 

 2((2)-0-4) 

 142-112 อังกฤษออนแอร์   
English On Air 

 2((2)-0-4) 

 142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English for Basic IT 

 1((1)-0-2) 

 142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 
English Pronunciation 

 1((1)-0-2) 

 142-211 อังกฤษกันทุกวัน 
English Everyday 

 2((2)-0-4) 

 142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล 
English for Personality Development 
 

 2((1)-2-3) 
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 142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 

Media Language and Art of Storytelling 
 1((1)-0-2) 

 142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 
Creative Medias for Academic Presentation 

 1((1)-0-2) 

 142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุม
วิชาการและการสื่อสาร 
Creative Presentation Design for Conference and 
Communication 

 1((1)-0-2) 

 142-227 ท าเงินด้วย Youtube 
Youtube Marketing and Viral Videography 

 1((1)-0-2) 

 142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์  
Basic Product Design Branding 

 1((1)-0-2) 

 142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 
Online Advertising Management 

 1((1)-0-2) 

 142-238 ตะลอนทัวร์ 
Learn to Roam 

 2((2)-0-4) 

     
  เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่   
 472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออย่างมืออาชีพ 

Growth Mindset for Professional Presenter 
 2((2)-0-4) 

     
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
  1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 18 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 
 

310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

 3((3)-0-6) 

 310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology in Daily Life 

 3((3)-0-6) 

  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต 
 310-111 การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการผลิต

สื่อประสม 
Computer and Information Technology Applications 
for Multimedia Production 
 

 3(0-6-3) 
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 310-112 ระบบฐานข้อมูล 

Database Systems 
 3((2)-2-5) 

 310-113 
 

310-114 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
Modern Information Systems Analysis and Design 
ขั้นตอนวิธีและพ้ืนฐานการโปรแกรม 
Algorithms and Basic Programming 

 3((2)-2-5) 
 

3((2)-2-5) 

     
  2) วิชาเฉพาะด้าน 27-30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาโครงงาน 7 หน่วยกิต 
 310-221 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

Project in Information Technology I 
 3(0-9-0) 

 310-222 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Project in Information Technology II 

 4(0-12-0) 

  - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 20-23 หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับ 14-17 หน่วยกิต 
 310-131 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

Fundamentals of Computer Graphics 
 3(0-6-3) 

 310-132 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Seminar in Information Technology 

 2(0-4-2) 

 310-133 
 

310-134 

การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์  
Object-Oriented Programming and Applications 
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูล 

 3((2)-2-5) 
 
 

3((2)-2-5) 
  Advanced Database Systems and Tuning   
 310-135 

 
310-231 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 
การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 
 

 3((2)-2-5) 
 

3((2)-2-5) 
 
 

  วิชาเลือกเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต 
  

310-241 
 
 

- กลุ่มชุดวิชาทักษะการโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ 
ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ 
Module: Modern Web Application Development 

  
6((3)-6-9) 
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310-242 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมัยใหม่ 
Module: Modern Mobile Application Development 
 

6((3)-6-9) 
 
 

  - กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 310-251 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

Special Topics in Information Technology I 
 3((2)-2-5) 

 310-252 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Special Topics in Information Technology II 

 3((2)-2-5) 

 310-253 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
Special Topics in Information Technology III 
 

 3((2)-2-5) 

  3) กลุ่มวิชาเลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3-6 หน่วยกิต 
 310-261 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Job Training in Information Technology 
 3(0-9-0) 

 310-262 สหกิจศึกษา   
Cooperative Education 

 6(0-40-0) 

     
 หรือเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร อ่ืนๆ ที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศและนอกประเทศ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ บริหารธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาในหลักสูตร โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  
 เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 310-101 มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส ตัวที่ 4  หมายถึง ชั้นปี 
 เลขรหัส ตัวที่ 5  หมายถึง กลุ่มวิชา 
   0 กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
   2 กลุ่มวิชาโครงงาน 
   3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (วิชาบังคับ) 
   4 วิชาเลือกเฉพาะด้าน กลุ่มสาระวิชาชุดทักษะการโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ 
   5 วิชาเลือกเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6 กลุ่มวิชาเลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 เลขรหัส ตัวที่ 6  หมายถึง ล าดับวิชา 
 
 
ความหมายของหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
          รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ให้ระบุการเขยีนหน่วยกิตเป็น 3 ((2)-2-5) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
    ตัวเลขที่ 1 (3)   หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

   ตัวเลขที่ 2 ((2)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการ 
      เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

    ตัวเลขที่ 3 (2)   หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
    ตัวเลขที่ 4 (5)   หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น 3 (2-2-5) ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 

   ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขที่ 3 (5) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขที่ 4 (5) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 แบบท่ี 1 ไม่ใช่สหกิจศึกษา 

 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    

 
310-101 
310-111 

 
310-112 
310-114 
890-002 

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการผลิต
สื่อประสม 
ระบบฐานข้อมูล 
ขั้นตอนวิธีและพ้ืนฐานการโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

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

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

   xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 

 รวม 19(x-y-z) 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    
  

310-102 
310-132 
310-133 
310-134 

 
310-135 
322-100 
895-001 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 
ระบบฐานข้อมูลขั้นสู งและการปรับจูนประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูล 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ค านวณศิลป์ 
พลเมืองที่ด ี

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

                                    รวม    18((13)-10-31) 
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ภาคฤดูร้อน 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    
 

310-221 
310-113 
310-131 
 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

3(0-9-0) 
3((2)-2-5) 
3(0-6-3) 

 รวม 9((2)-17-8) 
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ปีท่ี 2 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    
 

310-222 
310-24x 
315-201 
890-003 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
เลือกรายวิชาในชุดทักษะการโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ 
ชีวิตแห่งอนาคต 
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 

4(0-12-0) 
6((3)-6-9) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 

xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 
 รวม 16(x-y-z) 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    

 
310-231 
315-202 
xxx-xxx 

การทดสอบซอฟต์แวร์ 
การคิดกับการใช้เหตุผล 
เลือกรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 

3((2)-2-5) 
2((2)-0-4) 
2(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 10(x-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    
 

310-261 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0) 
 รวม 3(0-9-0) 
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แบบท่ี 2 สหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    
 

310-101 
310-111 

 
310-112 
310-114 
890-002 

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการผลิต
สื่อประสม 
ระบบฐานข้อมูล 
ขั้นตอนวิธีและพ้ืนฐานการโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

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

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

   xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 4(x-y-z) 

 รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    
  

310-102 
310-132 
310-133 
310-134 

 
310-231 
315-202 
322-100 
895-001      

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูล 
การทดสอบซอฟต์แวร์ 
การคิดกับการใช้เหตุผล 
ค านวณศิลป์ 
พลเมืองที่ด ี

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

           
                                    รวม    20((15)-10-35) 
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ภาคฤดูร้อน 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    

 
310-113 
310-131 
310-221 

 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

                                       รวม 
 

3((2)-2-5) 
3(0-6-3) 
3(0-9-0) 

9(2-17-8) 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    

 
310-222 
310-24x 
315-201 
890-003 

xxx-xxx 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
เลือกรายวิชาในชุดทักษะการโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ 
ชีวิตแห่งอนาคต 
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 

รายวิชาเลือกเสรี 

4(0-12-0) 
6((3)-6-9) 
2((2)-0-4) 
2((2)-0-4) 

3(x-y-z) 

xxx-xxx เลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขต 2(x-y-z) 

 รวม 19(x-y-z) 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)    

    
310-262 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 

 รวม 6(0-40-0) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

อยู่ในภาคผนวก ก 

 

4.1 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

1.  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายปรีชา วงศ์หิรัญเดชา ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี 

- ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- คณิตศาสตร์ 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2562 
 

2544 
 

2536 

2.  อาจารย์ นายกษิดิ์กฤษณ์  ด าเกลี้ยง ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
- วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2562 
 

2552 
 

2548 

3.  อาจารย์ นางสาวสุธิรา  พลันสังเกตุ ปริญญาเอก 
 

- Doctor of 
Philosophy 

- Computer Science 
 

- University of Essex, 
United Kingdom 

2560 
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ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2548 
 

2544 

4.  อาจารย์ นายสมศักดิ์  คงแสง ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- ฟิสิกส์ 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2536 
 

2527 

5.  อาจารย์ นายสุขกมล  สุขพิศิษฐ์ ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
- วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2558 
 

2553 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 
1.  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายเถกิง  วงศ์ศิริโชติ ปริญญาเอก 

 
 

ปริญญาโท 
 
 

ปริญญาตรี 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
- Master of 
Information Systems 
(Information Systems) 
- Bachelor of 
Commerce 
(Information Systems 
and Electronic 
Commerce) 

- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
- University of 
Wollongong, 
Australia 
- University of 
Wollongong, 
Australia 

2561 
 
 

2546 
 

 
2544 

240 240 240 240 

2.  อาจารย์ นายคมวิทย์  สุรชาติ ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
 
 
 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศ) 
- วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

- ม. สงขลานครินทร์ 
 
 
- ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
 

2561 
 

 
2553 

 
 
 

240 240 240 240 
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ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
- ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2552 

3.  อาจารย์ นางจารุทรรศน์ 
แอนริทช์ 

ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- Doctor of Philosophy 
(Computer Science) 
 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

- University of 
Southampton, 
United Kingdom 
- ม.สงขลานครินทร์ 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2557 
 
 

2549 
 
2545 

240 240 240 240 

4.  อาจารย์ นางสาวชิดชนก  
โชคสุชาต ิ

ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ) 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

- ม.ศิลปากร 
 
 
- ม.ศิลปากร 
 
- ม.ศิลปากร 

2558 
 

 
2553 

 
2546 

240 240 240 240 

5.  อาจารย์ นางสาวน้ าทิพย์   
ตระกูลเมฆี 

ปริญญาเอก 
 
 

- Doctor of Philosophy 
(Computer Science) 

- Universiti Sains 
Malaysia, Malaysia 
 

2557 
 
 

240 240 240 240 
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ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน ช.ม./ 
ปีการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 
ปริญญาโท 

 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ) 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

- ม.วลัยลักษณ์ 
 
 
- ม.รามค าแหง 
 
- ม.สงขลานครินทร์ 

2549 
 
 
2544 

 
2537 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  

4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานในสถาน
ประกอบการได้ 

4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

5. มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

สหกิจศึกษา 
1. มีทักษะในการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานในสถาน
ประกอบการได้ 

4. มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

5. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

6. มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

7. สามารถน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.1 ช่วงเวลา 

แบบที ่1   
ไม่ใช่สหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ โดยมีการจัดอบรม

เตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3 ของการศึกษาในชั้นปีที่ 2 และ
ลงทะเบียนรายวิชา 310-291 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบที่ 2   
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ของการศึกษาชั้นปีที่ 2 
 

4.2 การจัดเวลาและตารางสอน    

แบบที่ 1  ระยะเวลาในการฝึกงาน 2 เดือน 

แบบที่ 2  16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

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 ผลการเรียนรู้การท 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) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
13) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
14) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
15) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา 
- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2   
- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2  
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จ านวน 3 หน่วยกิต  
- โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จ านวน 4 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 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอแบบปากเปล่า ประเมินผลงานนักศึกษา และบทความต้นฉบับ 

(Manuscript) 
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มหรือระบบสารสนเทศ 
4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์มหรือระบบสารสนเทศ 
5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงาน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. สามารถสื่อสารเชิง
วิชาการได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น 

 

1. การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษใน
บางส่วน 

2. ร่วมกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่

หลากหลาย 
4. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และ

นอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษ 

5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

6. สนับสนุนให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

PLO 4 สามารถสื่อสารเชิง
วิชาการได้อย่างถูกต้องและ
ตรงประเด็น 

2. สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการ
สืบค้นข้อมูลของ
ฐานข้อมูล 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก 
เช่น ระบบ LMS@PSU 

2. จัดการเรียนการสอนในเนื้อหา
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การสืบค้นข้อมูลของฐานข้อมูล 

3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการลง
มือปฏิบัติจริง 

4. ปรับเนื้อหาตามวิวัฒนาการของ
ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองในการแก้ปัญหาโจทย์
ที่ได้รับจากสถานการณ์จริง 

PLO 1 ออกแบบฐานข้อมูล
ของระบบสารสนเทศ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
สืบค้นข้อมูล 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

3. สามารถพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์หรือสื่อผสม
สมัยใหม่ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บน
เครือข่ายหรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

 
 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก เช่น 
ระบบ LMS@PSU 

2. จัดการเรียนการสอนในเนื้อหา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย  

3. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ที่พัฒนาทักษะในการจัดการ
สารสนเทศแก่นักศึกษา 

4. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการลง
มือปฏิบัติจริง 

5. ปรับเนื้อหาตามวิวัฒนาการของ
ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองในการแก้ปัญหาโจทย์
ที่ได้รับ 

PLO 2 พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์หรือสื่อผสมสมัยใหม่
ตามความต้องการของผู้ใช้บน
เครือข่ายหรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

4. สามารถออกแบบและ
สร้างกรณีทดสอบ
ส าหรับทดสอบระบบ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก 
เช่น ระบบ LMS@PSU 

2. จัดการเรียนการสอนในเนื้อหา
ด้านออกแบบและสร้างกรณี
ทดสอบส าหรับทดสอบระบบทั้ง
ส่วนโปรแกรมประยุกต์และ
สื่อผสม 

3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการลง
มือปฏิบัติจริง 

4. ปรับเนื้อหาตามวิวัฒนาการของ
ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองในการแก้ปัญหาโจทย์
ที่ได้รับจากสถานการณ์จริง 

PLO 3 ออกแบบและสร้าง
กรณีทดสอบ ส าหรับทดสอบ
ระบบทั้งส่วนโปรแกรม
ประยุกต์และสื่อผสมได้อย่าง
ถูกต้อง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

5. มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท า
โครงการที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอ
โครงการที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวัน
ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่งในการเรียนการสอน และ
การท ากิจกรรมของนักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม 

PLO 5 ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
PLO 6 แสดงออกถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมในบริบท
ความเป็นพหุวัฒนธรรม 
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6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561   

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
                ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO 1 ออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูล  

 


   

PLO 2 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อผสมสมัยใหม่
ตามความต้องการของผู้ใช้บนเครือข่ายหรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

     

PLO 3 ออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ ส าหรับทดสอบ
ระบบทั้งส่วนโปรแกรมประยุกต์และสื่อผสมสมัยใหม่ได้
อย่างถูกต้อง 

     

PLO 4 สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น      

PLO 5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้      

PLO 6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในบริบทความเป็น
พหุวัฒนธรรม 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ ใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล 
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
 

2. ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี รวมทั้งมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน รู้  
เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
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3. ทักษะทางปัญญา 

1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี  

3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม  

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล 
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
และสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์  
ต่าง ๆ ในกลุ่มได้ 

5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน ใช้ความรู้ในศาสตร์มาวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา ชี้น าสังคม
ในประเด็นที่เหมาะสม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ  
4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ

ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม  
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้  
 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท ารูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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7. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

 
ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้
  

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และ  การใช้
เทคโนโลย ี

ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO 1 ออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูล 









  















 















 



  























 















 



PLO 2 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อผสมสมัยใหม่

ตามความต้องการของผู้ใช้บนเครือข่ายหรืออุปกรณ์

เคลื่อนที ่





















































































 































PLO 3 ออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ ส าหรับทดสอบ

ระบบทั้งส่วนโปรแกรมประยุกต์และสื่อผสมสมัยใหม่ได้

อย่างถูกต้อง 

































 















 



























 































PLO 4 สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและ

ตรงประเด็น 













 



 







 







   











 



 



  



 



   



PLO 5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ 













 



 



  







 



 







  



 



 







     



PLO 6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ และมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในบริบทความเป็น

พหุวัฒนธรรม 
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8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการ
ประเมินผล           

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

1. ออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูล 

- Problem-based 
Learning 

- Project-based 
Learning 

- Flipped-classroom 
- Job training 
- Work Integrated 

Learning 

- การประเมินผลโดยชิ้นงาน
ที่พัฒนาตามเกณฑ์รูบริค 
(Rubric Score) 

- การสอบวัดประเมินผล
การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- การประเมินผลโดยสถาน
ประกอบการ 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อผสม
สมัยใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้บน
เครือข่ายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ 

- Authentic learning 
- Practice-based 

Learning 
- Scenario Analysis 
- Project-based 

learning 
- Job training 
- Work Integrated 

Learning 

- การประเมินผลโดยชิ้นงาน
ที่พัฒนาตามเกณฑ์รูบริค 
(Rubric Score) 

- Authentic assessment 
- การสอบวัดประเมินผล

การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้น 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

3. ออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ ส าหรับ
ทดสอบระบบทั้งส่วนโปรแกรมประยุกต์
และสื่อผสมได้อย่างถูกต้อง 

- Flipped-classroom 
- Problem-based 

Learning 
- Project-based 

Learning 
- Case Study based 

learning 

- การประเมินผลโดยชิ้นงาน
ที่พัฒนาตามเกณฑ์รูบริค 
(Rubric Score) 

- การสอบวัดประเมินผล
การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- การสังเกตการณ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

4. สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น 

- Inquiry-based 
Learning 

- Project-based 
Learning 

 

- การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้น 

- การสังเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

5. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- Team-based 
learning 

- Project-based 
learning 

- Discussion 
- Presentation 

- การประเมินผลโดยชิ้นงาน
ที่พัฒนาตามเกณฑ์รูบริค 
(Rubric Score) 

- การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้น 

- การสังเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 

6. แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมในบริบทความเป็นพหุวัฒนธรรม 

- Team-based 
learning 

- Project-based 
Learning 

- Discussion 
- Presentation 
 

- การประเมินผลโดยชิ้นงาน
ที่พัฒนาตามเกณฑ์รูบริค 
(Rubric Score) 

- การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้น 

- การสังเกตการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การประเมินการน าเสนอ 
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9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก                                               ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป        
895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)     ⚫  

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)     ⚫  

วิชาเลือก        

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 2((2)-0-4)     ⚫  
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รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4)     ⚫  

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4)     ⚫  

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4)     ⚫  

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 2((2)-0-4)     ⚫  

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-027 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-040 การเขียนเพ่ือการสมัครงาน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

รายวิชา ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 
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จ านวน
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

890-041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-050 แปลสิกูเกิล 2((2)-0-4)     ⚫  

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

890-061 ภาษาอังกฤษเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4)     ⚫  

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 2((2)-0-4)     ⚫  

890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2((2)-0-4)     ⚫  

890-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-032 สนทนาภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

รายวิชา ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 
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จ านวน
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

895-040 จิตวิทยาความรัก 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-041 ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4)      ⚫ 

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-043 การใช้ภาษาไทย 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫ ⚫ 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫ ⚫ 

895-045 ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫ ⚫ 

895-046 ความคิดและการสื่อสาร  2((2)-0-4)    ⚫ ⚫ ⚫ 

895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 2((2)-0-4)      ⚫ 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4)      ⚫ 

895-049 ศิลปะกับความสุข 2((2)-0-4)      ⚫ 

895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 2((2)-0-4)      ⚫ 

895-056 สงขลาศึกษา 2((2)-0-4)      ⚫ 

รายวิชา ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 
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จ านวน
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

895-057 ดนตรีไทย 2((2)-0-4)      ⚫ 

895-058 สังคีตศิลป์ไทย 2((2)-0-4)      ⚫ 

895-059 ดนตรีตะวันตก 2((2)-0-4)      ⚫ 

895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-061 ฟิตและเฟิร์ม 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือชีวิต   2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)     ⚫  

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 2((2)-0-4)     ⚫  

336-214 กินดี ชีวิตดี    2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   2((2)-0-4)     ⚫  

336-216 ยาและสุขภาพ    2((2)-0-4)     ⚫  

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

2((2)-0-4) 
     ⚫ 

รายวิชา ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 
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 จ านวน
หน่วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4)      ⚫ 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 2((2)-0-4)      ⚫ 

001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

001-101 อาเซียนศึกษา   2((2)-0-4)    ⚫ ⚫ ⚫ 

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

142-112 อังกฤษออนแอร์ 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1((1)-0-2)    ⚫ ⚫  

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2)    ⚫ ⚫  

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 2((2)-0-4)    ⚫ ⚫  

142-212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3)    ⚫ ⚫  

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2)    ⚫ ⚫  

142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 1((1)-0-2)    ⚫ ⚫  
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รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุม
วิชาการและการสื่อสาร 

1((1)-0-2) 
    ⚫  

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 1((1)-0-2)     ⚫  

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 1((1)-0-2)     ⚫  

142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 1((1)-0-2)     ⚫  

142-238 ตะลอนทัวร์ 2((2)-0-4)     ⚫  

472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออย่างมืออาชีพ 2((2)-0-4)     ⚫ ⚫ 

หมวดวิชาเฉพาะ        

วิชาเฉพาะพื้นฐาน        

310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3((3)-0-6)      ⚫ 

310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3((3)-0-6)      ⚫ 

310-111 การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการ
ผลิตสื่อประสม 

3(0-6-3) 
 ⚫  ⚫ ⚫  

310-112 ระบบฐานข้อมูล 3((2)-2-5) ⚫     ⚫ 

310-113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 3((2)-2-5)  ⚫  ⚫ ⚫  

310-114 ขั้นตอนวิธีและพ้ืนฐานการโปรแกรม 3((2)-2-5)  ⚫   ⚫ ⚫ 

 
รายวิชา 

จ านวน
หน่วยกิต 

 
ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 
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PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
วิชาเฉพาะด้าน        

310-131 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(0-6-3)  ⚫    ⚫ 

310-132 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(0-4-2)    ⚫ ⚫ ⚫ 

310-133 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 3((2)-2-5)  ⚫   ⚫ ⚫ 

310-134 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูล 

3((2)-2-5) 
⚫    ⚫ ⚫ 

310-135 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

310-221 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(0-9-0) ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

310-222 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4(0-12-0)  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

310-231 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)   ⚫   ⚫ 

310-241 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ 6((3)-6-9) ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

310-242 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมัยใหม่ 

6((3)-6-9) 
⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

310-251 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3((2)-2-5)  ⚫ ⚫    

310-252 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3((2)-2-5)  ⚫ ⚫    

310-253 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3((2)-2-5)  ⚫ ⚫    
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รายวิชา 

จ านวน
หน่วยกิต 

 
ผลการเรียนระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
วิชาเลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม        
310-261 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
310-262 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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10. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  

 
ปีท่ี รายละเอียด 
1 นักศึกษาสามารถออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสืบค้น

ข้อมูล ออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ ส าหรับทดสอบระบบทั้งส่วนโปรแกรมประยุกต์และ
สื่อผสมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนักศึกษาสามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมใน
บริบทความเป็นพหุวัฒนธรรม 

2 บัณฑิตสามารถออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสืบค้น
ข้อมูล สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อผสมสมัยใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้บน
เครือข่ายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงสามารถออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ ส าหรับทดสอบ
ระบบทั้งส่วนโปรแกรมประยุกต์และสื่อผสมได้อย่างถูกต้อง ด้านทักษะทางสังคม บัณฑิตสามารถ
สื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมในบริบทความเป็นพหุวัฒนธรรม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับขั้นคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก าลังศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการประเมิน
การสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา โดยมีระบบสารสนเทศของคณะที่สามารถให้นักศึกษา
ท าการทวนสอบได้ทุกคนและทุกวิชา  
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้าน
อ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวิต พ.ศ. 2563 คือ ได้ศึกษาและผ่านการวัดประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา และได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 8 
ระดับคะแนน 

3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

4.1 รับแบบฟอร์มค าร้องขอทบทวนเกรด จากตู้รับแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล  
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4.2 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และส่งเอกสารผ่านอีเมลล์ 
4.3 ติดต่อคณะเจ้าของรายวิชา 
4.4 ติดตามผลที่คณะเจ้าของรายวิชา หลังจากวันยื่นค าร้องประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือจากเว็บไซด์  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้า ใจ

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 สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์การต่างๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
มีการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัด

โครงการโดยมหาวิทยาลัย/คณะฯ 
  การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน 
การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active learning 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จดัการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับคณะ 

1) มีแผนพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล ให้กับอาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
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2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการสอน การวัดและการ
ประเมินผล 

3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน
ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท า
วิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 

1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย การท า
วิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
  ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ดังในภาคผนวก ฌ) โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ 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 และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตร
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมคุณภาพ และการติดตาม
ประเมินผลด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือช่วยก ากับให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถหางานท าได้ภายใน 1 ปี 
2.2 มีการน าข้อมูลความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือ

น าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา   
3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
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3.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแต่ละประเภทในสัดส่วนและคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม โดยดูความพร้อมของคณาจารย์และทรัพยากรของหลักสูตรฯ เป็นหลัก  

3.1.3 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1  มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา มี

การแนะน ามหาวิทยาลัย แนะน าคณะวิทยาศาสตร์ แนะน าหลักสูตรการเรียนการสอน วิชา
เรียน กฎระเบียบต่างๆ และมีการแจกคู่มือนักศึกษา 

3.2.2  มีโครงการเรียนปรับพ้ืนฐานซึ่งเป็นการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรที่จ าเป็นใน
การศึกษา เพ่ือนักศึกษาจะสามารถเรียนในห้องเรียนได้เข้าใจมากขึ้น 

3.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาของหลักสูตร เพ่ือชี้แจง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรฯ แนะน าการวางแผนการศึกษา
เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด และมีกระบวนการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับพื้นฐานทั้งทางด้านความรู้และด้านจิตใจ  

3.2.4  มีการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกงานและออก
ฝึกสหกิจศึกษา โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

3.2.5  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภาษาอังกฤษ 
3.2.6 ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาท้ังด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว 
3.2.7 ก าหนดโครงการประชุมรวมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี อย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3.2.8 นักศึกษาที่มีความสามารถจะได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” 
ที่มุ่งเน้นผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ การลาออก ของนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในทุกปีการศึกษา โดยมีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3.3.2 มีการจัดท าแบบสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วยความคาดหวังของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตร อุปสรรคในการเรียน จุดเด่นของหลักสูตร ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 
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และการบริหารจัดการหลักสูตร อีกท้ังยังให้นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน รวบรวมให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้ตอบข้อซักถาม และอธิบายความเป็นไปได้ รวมทั้งแจ้งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว ตามที่นักศึกษาเสนอแนะให้กับนักศึกษาได้ทราบข้อมูลด้วย 

3.3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรฯ หลังจากส าเร็จการศึกษา 
และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีผลการประเมินจากนักศึกษา
ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 

3.3.4 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยด าเนินการตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์  และมีการน าเข้า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียน และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน 

3.3.5 นักศึกษาที่เข้าโครงการ “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบ
โจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” จะได้รับการประเมินจากพ่ีเลี้ยงใน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ 

4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 ระบบรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ า
คณะฯ คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตฯ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับ 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
การบริหารอาจารย์ของหลักสูตรฯ ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

ในการประชุมสาขาฯ มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน ทั้งการก าหนดอัตราก าลัง การ
ก าหนดภาระงาน การศึกษาต่อ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
การศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่ างๆ เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้ในการสอน และการพัฒนาหลักสูตรฯ อีกด้วย อีกทั้งมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาตนเอง ให้เป็นไปตามที่เกณฑ์
ก าหนด 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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(1) หลักสูตรมีการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการจัดสรร
งบประมาณส าหรับกิจกรรมในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเท่า
เทียมกันและมีการน าเข้าชี้แจงในที่ประชุม 

(2) มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ทั้งการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา และการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ น าเข้าทบทวนในที่ประชุมสาขาฯ 

(3) หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(4) มีการจัดประชุมประจ าปีการศึกษา และดูงานนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดวางแผนจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป 

(5) คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วางแผนและด าเนินการ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งคณะฯ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

ผ่านการติดตามและรายงานผลของงานวิจัยระดับคณะทุกปีการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในที่ประชุมประจ าปีการศึกษาของสาขาฯ เพ่ือให้มี
ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในทุกปีการศึกษา  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี

การส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา และน าเข้ารายงานในที่ประชุมประจ าปีการศึกษาของสาขาฯ  

4.3.2 มีการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย 1 ผลงาน 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1 มีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลไกในการออกแบบหลักสูตร โดย
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจ าวิชา เพ่ือควบคุม
ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ 
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ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ โดยเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ จัดให้มีการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

5.1.2 กระบวนการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานต้องการ และการขยายตัวของ
ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา 

5.1.3 หลักสูตรด าเนินการจัดท าหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

5.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยการประเมิน
ตนเอง (AUN-QA) 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) กรณีท่ีเป็นรายวิชาเฉพาะทาง 
หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางนั้นๆ มาสอนนักศึกษา และชี้แจง
การจัดท 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 

(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 การบูร
ณาการระหว่างรายวิชา พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมทั้งพิจารณาจัดหาทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติม
ในรายวิชาต่างๆ  
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(2) มีการประชุมวางแผนการจัดการรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
บูรณาการกับหน่วยวิจัย 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 และสอบถามความต้องการ 
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) ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมิน
ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 พิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการประเมินระดับขั้นคะแนนของสาขาฯ จากนั้นจัดส่งขั้นคะแนนภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) มีการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคการศึกษา 
(3) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดกาคการศึกษา 
(4) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการ
วิชาการฯ จัดหากรรมการเพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
มีคณะกรรมการฝ่ายการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เพ่ือด าเนินการในการวางแผนด้าน

งบประมาณ วางแผนการจัดพ้ืนที่ของสาขาฯ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์
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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 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนด าเนินการด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
6.3.2 มีการจัดท าแผนครุภัณฑ์ 5 ปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ 
6.3.3 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ ต ารา ที่ต้องการให้จัดหาเพ่ิมเติมไปยังคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
6.3.4 มีการวางแผนร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมนิความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
6.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้จากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
6.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ผลการด 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) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ

ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร   อย่างน้อย ปีการศึกษาละสองครั้ง  
โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด า เนิ นการของหลั กสู ตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่
รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 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 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพิจารณา

จากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา/หลักสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา ดังนี้ 

1) การประชุมสาขาฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์การสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอ่ืนหลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน โดยการสังเกตและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้สอน หากพบว่าผู้เรียนเข้าใจหรือ
วิธีการที่ใช้ในการเรียนการสอน ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอน 

4) ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
หากพบปัญหาต้องด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา โดยผ่านทางระบบประเมินการสอนของอาจารย์/ระบบประเมินรายวิชาของคณะฯ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบของหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินภายนอก 
นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ จากภาคอุตสาหกรรม 

1) การประเมินรายวิชาและหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา 
โดยการตอบแบบสอบถาม  ในการประชุมนักศึกษากับอาจารย์ของหลักสูตร 

2) การประเมินติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศ และ
ผู้แทนของสถานประกอบการว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ยังอ่อนด้อยเรื่องใด เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริการของคณะและมหาวิทยาลัยของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาแล้วในช่วงเวลาของการรับปริญญา 

4) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คน และได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
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   ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ  PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ   
     ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค   ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ  Knowledge/ Attitude / Skill 
ง   ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ  Knowledge/ Attitude / Skill 
จ   แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ   
     จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
ฉ   ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 
ช   ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ซ  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
ฌ  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ญ  เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่  
ฎ  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ฏ  เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด (ถ้ามี มคอ.1) 
ฐ  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  
ฑ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   

 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 
 

 
ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา 

 
001-101 อาเซียนศึกษา 

(ASEAN Studies) 
2((2)-0-4) 

 ประชาคมอาเซียน พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ความร่วมมือภายใต้
ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน 
 ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration in 
ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 

   
001-131 สุขภาวะกายและจิต 

(Healthy  Body  and  Mind) 
2((2)-0-4) 

 สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกับการ
สร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม 
 Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; art 
and the holistic health promotion 
 

142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ 
(English Booster) 

2((2)-0-4) 

 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ประเภทของค า การประสมค า 
หลักการออกเสียงและการออกเสียงสูงต่ า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจประเด็นหลักและการ
หาข้อมูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคที่สามารถน าไปใช้
งานได้และส านวนต่าง การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่ าย การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค าเชื่อมอย่างง่าย วงศ์ค าศัพท์ในหลากหลายหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 Self-learning techniques; fundamental grammar; part of speech; spelling; pronunciation 
and intonation; reading and listening techniques; understanding the main idea and identifying 
specific information; basic conversation; making questions; answering questions; functional 
language and idioms; basic English writing; simple sentence structure; punctuation; 
capitalization; using simple conjunctions; vocabulary related to daily life 

  
 
 
 

 



82 

 

 

  

142-112 อังกฤษออนแอร์ 
(English On Air) 

2((2)-0-4) 

 ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน โดย
เน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป การฟังเพ่ือน าไปใช้ในการพูด การอภิปราย การขยายความ 
การจดบันทึก การจับใจความส าคัญ การสรุปข้อมูลจากการฟัง การฟังเพ่ือฝึกตีความ การพูดเชิงเล่าเรื่องและ
อธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า การบรรยายผู้คน สถานที่และกิจกรรมต่างๆ การ
พูดในที่สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพ่ือจับใจความส าคัญ การอ่านผ่านๆ เพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ  
การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพ่ือการเขียน การเขียนย่อหน้า
และเรียงความให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 
 English for communication; all- skills development:  listening, speaking ,reading and 
writing, emphasizing on the necessary skills for higher education; listening tasks as a basis of 
speaking; discussion and extension; note- taking; identifying main points and summarizing 
information from listening texts; listening for inferences; narrative and explanatory speaking: 
giving opinions, suggestions and advices, describing people, places and activities; public 
speaking; reading strategies: skimming for main ideas, scanning for specific information, guessing 
meaning from context, making inferences from written texts, reading for writing; writing well-
constructed paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing information 

   
142-115 ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(English for Basic IT) 
1((1)-0-2) 

 องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการออนไลน์ต่าง ๆ 
สื่อประสม สื่อสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ 
 English vocabulary; functional language and jargons related to information technology 
industry:  computer, hardware and software, website, internet and online transactions, 
multimedia, enterprise social media, e-commerce, etc 

   
142-116 อังกฤษจริตจะก้าน 

(English Pronunciation) 
1((1)-0-2) 

 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นเสียง ส าเนียงภาษาอังกฤษ 
 English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of English 
  

 
 



83 

 
 

142-211 อังกฤษกันทุกวัน 
(English Everyday) 

2((2)-0-4) 

 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การอภิปราย
และการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเขียนเชิง
วิชาการและการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
 English for Daily Life General English; all-skills improvement: listening, speaking, reading 
and writing for different situations in daily life; conversation in English; vocabulary for different 
situations; academic English to apply in classrooms; listening for academic purposes; discussion 
and presentation in English; reading in English from different sources; academic writing and 
writing English in daily life 

   
142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล 

(English for Personality Development) 
2((1)-2-3) 

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ จากศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม โลกและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น การเรียนรู้ภาษา
ผ่านเนื้อหาและการเรียนรู้เนื้อหาผ่านภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็นปัจเจก
บุคคลควบคู่กันไป 
 Content-obligatory language and content-compatible language from a variety of topics 
such as personality development, morality, ethics, Earth and environment, cultures, 
interpersonal skills, etc. ; learning language through content and vice versa in order to develop 
language skills and each individual personality simultaneously 
   

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 
(Media Language and Art of Storytelling) 

1((1)-0-2) 

 ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อ เช่น การเขียนข่าว การ
โฆษณา สื่อวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  การแสดง เป็นต้น ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง การเล่า
เรื่องให้มีประสิทธิภาพ จับใจผู้ฟังและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 English language, expressions and specific vocabulary for media production industry 
such as news writing, advertising, radio broadcasting and television, public relation, plays and 
performances, etc. ; science and art of storytelling:  effective storytelling to gain audience’ s 
interest and to reach target group 
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142-224 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 
(Creative Medias for Academic Presentation) 

1((1)-0-2) 

 ประเภทของสื่อเพ่ือน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ภาพและ
ข้อมูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดล้อม การน าเสนอข้อมูลทางเทคนิค โทรศัพท์มือถือและ
อุปกรณ์ สื่อโต้ตอบ เทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือการน าเสนอ การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของสื่อเพ่ือ
การน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือ การผลิตและเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 
 Types of media for academic presentation:  advertising, animation, computer games, 
photo, picture and raw data; academic presentation and environments; presenting technical 
information; mobile and devices; interactive medias; reality technologies for presentation; 
information protection and privacy of medias for presentation; digital resources and tools; 
creative media production and technologies 

   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ส าหรับการประชุม

วิชาการและการสื่อสาร 
(Creative Presentation Design for Conference and 
Communication) 

1((1)-0-2) 

 ประเภทของงานน าเสนอ เนื้อหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเรื่อง การน าเสนอที่ดี ส่วนผสม
ในงานน าเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบัติของภาพ พ้ืนผิวและพ้ืนหลัง ภาพและการสะท้อนอารมณ์ การออกแบบ
เค้าโครงการน าเสนอ แนวโน้มการน าเสนอในศตวรรษที่ 21 ทักษะการน าเสนอ 
 Types of presentation for conference and communication; content and design; outline 
and plots; well-designed presentation; ingredients of presentation; stock of template; features 
of images; textures and backgrounds; visuals and emotional appeal; presentation layout design; 
21st century presentation trends; presentation skills 
 

142-227 ท าเงินด้วย Youtube 
(Youtube Marketing and Viral Videography) 

1((1)-0-2) 

 อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของสื่อดิจิทัล สร้าง Youtube Channel ของ
ตนเอง กฎระเบียบข้อบังคับบน Youtube ลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติและสัญญาอนุญาตการใช้สื่อ การสร้างวิดิโอ
ไวรัลและการสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล 
 Youtube Vlog industry; Developing a digital landscape; creating Youtube channel; 
Youtube rules and regulations; international copyright and common creative ammendments; 
creating viral videos and developing the digital content 

   



85 

 
 

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ 
(Basic (Product Design Branding) 

1((1)-0-2) 

 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น ด้วย
ราคาที่จูงใจ ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง การน าเสนอและการสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาซึ่งผลส าเร็จของ
รายได ้
 Process of product design and development; creating quality products; enhanced 
capabilities, attractive prices, compressed production time; Rapidly changing technologies; 
computer-based technology; shorter product life cycles; presenting and branding products; 
achieving successful income 

   
142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ 

(Online Advertising Management) 
1((1)-0-2) 

 โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกว้างระดับโลก ศักยภาพของบริษัทกูเกิล ศักยภาพในการ
สร้างสื่อโฆษณาบน กูเกิล ที่รองรับการปรับแต่งให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันได้ 
 Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google company; 
Google adword providing highly customizable advertising in any computer device 

   
142-238 ตะลอนทัวร์ 

(Learn to Roam) 
2((2)-0-4) 

 ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การขอวีซ่า  
วีซ่าประเภทต่าง ๆ การ เตรียมเอกสารที่จ าเป็น การหาข้อมูลที่พัก เกร็ดความรู้ส าหรับผู้ที่เดินทางคนเดียว 
ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (Culture Shock) และการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural 
Awareness) ภาษาที่เป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ วิธีการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่ออยู่ต่างประเทศ 
 Travel and living abroad; planning an international trip; getting a passport; getting a visa; 
types of visa; preparing necessary documents; finding accommodations; tips for solo travellers; 
culture shock and cultural awareness; useful language for travelers; preparing yourself for living 
abroad; how to deal with an emergency case abroad 
 

190-404 ธรรมชาติบ าบัด 
(Natural Therapy) 

2((2)-0-4) 

 ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้ความ
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ร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การฝึก
สมาธิและจิตบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การด ารงชีวิต
อย่างเข้าใจและใส่ใจ เพ่ือให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
 Definition and concept of natural therapy; use of principle and methods of natural 
therapy for understanding and appreciating oneself and others in health promotion and cure; 
use of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, compression, exercise, 
meditation, and psychotherapy based on concept of nature cure; promotion of mental health, 
vital energy, environment, and religion and life living; and living harmoniously with nature, 
environment, belief, and culture of society as well as strengthening the civic value of society 

   
310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ล าดับและสายอักขระ ระบบเลขจ านวน ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ พีชคณิต
บูลีน การจัดล าดับและการจัดหมู่ หลักการรังนกพิราบ ฟังก์ชันก่อก าเนิดและความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ 
และทรี 
 Sets; relations and functions; sequences and strings; number systems; logics; matrix; 
boolean algebra; permutations and combinations; pigeonhole principle; generating function 
and recursion; graph and tree 
 

310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology in Daily Life 

3((3)-0-6) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตที่ยืนยาว รูปแบบการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อดีและข้อเสียของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในปัจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 Science and technology for improving quality of life; Influences on science and 
technology; Scientific for long- life living; The ways of using Information technology; 
Advantages and disadvantages of science and technology; The Computer- related Crime Act 
B.E. 2560 (2017) 
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310-111 การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อ
ประสม 
Computer and Information Technology Applications for 
Multimedia Production 

3(0-6-3) 

     เทคโนโลยีสื่อประสม กระบวนการผลิตสื่อผสมด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
การวางแผนและจัดเตรียมเพ่ือผลิตสื่อประสม  การออกแบบสื่อประสม การผลิตสื่อประสม การประเมินและ
วิจารณ์งานสื่อประสม การผลิตสื่อประสมเพ่ืองานอาชีพ 
     Multimedia technology; multimedia production processes using computer 
and Information Technology; planning and preparation for productions of multimedia; 
multimedia design; multimedia production; evaluations and discussions of multimedia works; 
multimedia production for professions  
 

310-112 ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

3((2)-2-5) 

 โครงสร้างการท างานของระบบการจัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล การ
ประยุกต์การจัดการฐานข้อมูลขั้นสูงเพ่ืองานอาชีพ 
 Structures of database management systems; installation and monitoring of current 
database management systems; complex SQL statements; user profile management; 
securities of databases; PL/SQL language; control of database usages using triggers; application 
of advanced database management for professions; 
 

310-113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
Modern Information Systems Analysis and Design 

3((2)-2-5) 

 แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมัยใหม่ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต  การเสนอ
โครงการ  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการโครงการ การวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ
เชิงวัตถุ วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความซับซ้อน  การวิเคราะห์ระบบงาน  การบ ารุงรั กษาระบบ
สารสนเทศ บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สมัยใหม่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
 Concepts of modern Information Systems analysis and design; data and information 
gathering techniques; Information Systems analytical and designing tools; project proposal; 
project feasibility studies; project management Object Oriented Information Systems analysis 
and design; complex Information Systems development methodologies; work system analysis; 
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Information Systems maintenances; roles of system analysts; Modern business case studies of 
Information Systems analysis and design; Information Systems analysis and design for 
professions 
 

310-114 ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการโปรแกรม 
Algorithms and Basic Programming 

3((2)-2-5) 

 หลักการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี คุณลักษณะของขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลที่นิยมใช้ ขั้นตอน
วิธีการค้นหาขั้นสูง การแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล วิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา
ซับซ้อน การประยุกต์ข้ันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลขั้นสูงเพื่องานอาชีพ 
 Concepts of programming and algorithms; characteristics of frequently used algorithms 
and data structures; advanced searching algorithms; complex problem solving with algorithms 
and data structures; analysis of complex problem solving; applications of advanced algorithms 
and data structures for professions 
 

310-131 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
Fundamentals of Computer Graphics 

3(0-6-3) 

 แนวคิดพ้ืนฐานและเทคนิคทั่วไปของคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างภาพ
ดิจิทัลและแต่งภาพแบบ 2 มิติ การฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐานเพ่ืองานอาชีพ 
 Fundamentals concepts and general techniques of computer graphics; uses of  
computer programs to create and edit 2D images; practices of basic computer graphics for 
professions 
 

310-132 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Seminar in Information Technology 

2(0-4-2) 

 สัมมนาหัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอและรายงานผลการ
ค้นคว้าหัวข้อทีเ่ลือก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้น าเสนอและผู้ฟัง 
 Seminar of modern and interesting topics in Information Technology field; present and 
report searching results of selected topics; promote idea exchanging between presenters and 
listeners 
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310-133 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 
Object-Oriented Programming and Applications 

3((2)-2-5) 

     แนวคิดเชิงวัตถุ หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ  หลักการห่อหุ้มข้อมูล การออกแบบ
เชิงวัตถุด้วย UML  การโปรแกรมของภาษาจาวา คลาส อ็อบเจกต์และเมท็อด การสืบทอดคุณสมบัติและพอลิ
มอร์ฟิซึม ไฟล์และสตรีม การจัดการข้อผิดพลาด และการประยุกต์ใช้งาน 
     Concepts of objected orientation; principles of object-oriented; data 
encapsulation; object-oriented designed using UML; JAVA programming; class, object and 
methods; inheritance and polymorphism; files and streams; exception handling and 
applications 
 

310-134 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูล 
Advanced Database Systems and Tunning 

3((2)-2-5) 

 การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน ค าสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การบริหาร
จัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL การใช้งานตัวชี้ต าแหน่งในการสร้างโปรแกรมให้เป็น 
Stored Procedure การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลด้วย Trigger และการประยุกต์ การปรับจูนฐานข้อมูลและ
ค าสั่ง SQL เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของฐานข้อมูล 
 Installation and monitoring of current database management systems; complex SQL 
statements; user profile management; security; PL/SQL language; usage of cursor to build 
stored procedure; control of database usage using triggers and implementation; database 
tuning and SQL statements optimization 
 

310-135 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 

3((2)-2-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์และกระบวนการที่
พึงประสงค์ กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามแนวทางต่าง ๆ เครื่ องมือและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ ภาษาอธิบายแบบจ าลองของระบบ เทคนิคการ
โปรแกรมที่น่าเชื่อถือ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการบ ารุงรักษา การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ 
 Introduction to software engineering principles; desirable software characteristics and 
process; various methodologies in soft engineering processes; tools and environments for 
software engineering; requirements engineering; software design; Unified Modeling Language 
(UML); programming for reliability; software testing and maintenance; project management; 
software assurance and quality management 
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310-221 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Project in Information Technology I 

3(0-9-0) 

 การก าหนดหัวข้อโครงงาน  การจัดท ารายงานเสนอหัวข้อโครงงาน  การทบทวนวรรณกรรม สืบค้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาเครื่องมือส าหรับโครงงาน  การวิเคราะห์และออกแบบระบบของโครงงาน  
 State project topics; presenations of project proposals; literature review; search for 
related research works; study of tools for the projects; system analysis and design of the project 
 

310-222 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Project in Information Technology II 

4(0-12-0) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 310-221 
Prerequisite: 310-221 

 

 การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบในรายวิชา 310-221 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1  การทดสอบระบบ การประเมินระบบและโครงงาน  การจัดท ารายงานส าหรับโครงงานและการ
น าเสนอ 
 System prototype development as analyzed and designed in the subject of 310- 2 2 1 
Project in Information Technology I; system testing; system and project evaluations; project 
report writing and presentation 
 

310-231 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 

3((2)-2-5) 

 หลักคิดพ้ืนฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิงโครงสร้าง การ
ทดสอบระดับหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบแบบระบบ การทดสอบเพ่ือตรวจรับระบบ เทคนิควิธี
ต่างๆ ส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตามระบบมาตรฐาน เช่น ซีเอ็มเอ็มไอ ; ไอเอสโอ 
9000 
 Basic principles of software testing; functional testing; structural testing; unit testing; 
integration testing; system testing; acceptance testing; software testing design techniques; 
software testing process; effective plans for software testing; software quality assurance 
standards such CMMI; ISO 9000 
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310-241 
 

ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ 
Module: Modern Web Application Development 

6((3)-6-9) 
 

 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์แสดงผลหลายขนาดด้วย HTML CSS JavaScript 
และเฟรมเวิร์คต่าง ๆ  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตามประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้  การสร้างเว็บ
เซอร์วิสเพ่ือให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ความปลอดภัยในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิส 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสด้วย AJAX 
                       ผลการเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 

1. นักศึกษาสามารถออกแบบเว็บเพจเพ่ือใช้เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ถูกต้องตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

2. นักศึกษาสามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์
แสดงผลที่มีขนาดหลากหลาย 

3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพ่ือให้บริการ
ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีความปลอดภัย 

4. นักศึกษาสามารถน าข้อมูลที่ได้จากเว็บเซอร์วิสมาใช้งานบนเว็บแอพปลิเคชัน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

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

13.3.1 Develop Web application development depend on user 
requirements 

13.3.2 Design user interface designing based on user experience for 
various sizes of displaying equipment 

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

13.3.4 Transfer the secured data between a web application and a web 
service  
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310-242 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สมัยใหม่ 
Module: Modern Mobile Application Development 

6((3)-6-9) 

 แนะน าเฟรมเวิร์คและสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีและการ
โปรแกรมในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตามประสบการณ์การใช้งาน
ของผู้ใช้ แนะน าเฟรมเวิร์คในการพัฒนาเกมทูดีแบบข้ามแพล็ตฟอร์ม การทดสอบ และเผยแพร่แอป
พลิเคชันสู่สาธารณะ 
                      ผลการเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 

1. นักศึกษาสามารถออกแบบระบบได้ถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 

2. นักศึกษาสามารถสามารถพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพ่ือให้บริการ
ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีความปลอดภัย 

4. นักศึกษาสามารถน าข้อมูลที่ได้จากเว็บเซอร์วิสมาใช้งานบนแอพปลิเคชันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 Introduction to mobile application development frameworks and architectures; 
mobile application development technology and programming; user interface designing 
based on user experience; introduction to cross- platform 2D game application 
development frameworks; mobile application deployment and publishing 

 

                         Learning outcomes: Students are able to 
1. Design mobile application development depend on user 

requirements 
2. Develop mobile application which have already designed 
3. Analyse, design, and develop web services for serving data via 

the Internet with the security on serving data via web services 
4. Transfer the secured data between a mobile application and a 

web service  
 

   
310-251 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

Special Topics in Information Technology I 
3((2)-2-5) 

 หัวข้อพิเศษใหม่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามเนื้อหารายวิชาและสาขา
ก าหนดขึ้น 



93 

 
 

 Special topics in Information Technology; subject descriptions related to course 
contents and definitions 
 

310-252 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Special Topics in Information Technology II 

3((2)-2-5) 

 หัวข้อพิเศษในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามเนื้อหารายวิชาและสาขา
ก าหนดขึ้น 
 Special topics in Information Technology; subject descriptions related to course 
contents and definitions 
   

310-253 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
Special Topics in Information Technology III 

3((2)-2-5) 

 หัวข้อพิเศษในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามเนื้อหารายวิชาและสาขา
ก าหนดขึ้น 
 Special topics in Information Technology; subject descriptions related to course 
contents and definitions 
 

310-261 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Job Training in Information Technology 

3(0-9-0) 

 ให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริงอีกทั้งได้เรียนรู้การแก้ปัญหาใน
งานจริงและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานจริงเป็นเวลาประมาณ  2  เดือน  ช่วงภาคฤดูร้อน 
 Students will be able to apply their studied knowledge to the real working 
environments; they also have opportunities to solve any problems that may occur in real 
working environments; moreover, they should be able to work with other co-workers efficiently; 
the duration for the job training is approximately 2 months during summer session 
   

310-262 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-40-0) 

 รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
Prerequisite: With the aprroval of programme committee 

 ปฏิบัติงานและศึกษาระบบการท างานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปฏิบัติงานในต าแหน่งเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 
1 ภาคการศึกษา พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์การการท างาน
จริง ประเมินประสิทธิภาพการท างานโดยอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ 
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 Practice and study in the cooperative industrial organizations related to information 
technology; working in a position comparable to a worker of the organization for at least 16 
weeks or one semester; improving occupational skills by way of integrating knowledge from 
classes and work experiences; assessing work performance by the cooperative education 
supervisors and the organization 

   
315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

(Introduction to Intellectual Property) 
2((2)-0-4) 

 กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และอุตสาหกรรม 
 Creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible 
for intellectual property in the country and overseas; role for intellectual property in economic, 
socio and industrial developments 
   

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 
(Life in the Future) 

2((2)-0-4) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 

   
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล 

(Thinking and Reasoning) 
2((2)-0-4) 

 นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การ
ให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
 The definitions and importance of thinking and reasoning; brain thinking process; types 
of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 

   
322-100 ค านวณศิลป์ 

(The Art of Computing) 
2((2)-0-4) 

 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การรวบรวม
และจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 
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 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; 
collection and management data; introduction to data analysis and presentation 
 

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ 
(Key to Nature) 

2((2)-0-4) 

 ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลองเสมือน
จริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 
 Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 

   
336-214 กินดี ชีวิตดี 

(Smart Eating and Being Healthy) 
2((2)-0-4) 

 อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลังกาย การ
พักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
 Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean water; 
exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 
   

336-215 ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ 
(Safety Life from Toxic Substances) 

2((2)-0-4) 

 สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร น้ ายาลบ
ค าผิด น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ สัตว์มีพิษ 
มลพิษน้ าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 Situations and problems of toxic substances; body interaction with toxic substances; 
common toxic substances, foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor scourers, 
insecticides; drug and substance abuse, cigarette, alcohol; poisonous plant; poisonous and 
venomous animal; water and air pollution; electromagnetic wave 
 

336-216 ยาและสุขภาพ 
(Drug and Health) 

2((2)-0-4) 

 ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเชื้อ ยาแก้
ปวดอักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกติด้านการ
นอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 Medicine; household remedy, drugs used in common cold, cathartics and laxatives, 
antidiarrheals, antimicrobials, analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; 
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vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; sleep disorders; problems of 
drug use; drug allergy; drug abuse; contraception; sexually transmitted diseases 

   
340- 103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต 

(Applied Science for Life) 
2((2)-0-4) 

 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน จาก
ฟอสซิลสู่เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาคต 
 Application of science in daily life; understanding of chemicals in daily lIfe products,  
from fossils to fuels, save world save life and save environment and  nuclear; the future 
energy 

   
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

(Science and Technology in Daily Life) 
2((2)-0-4) 

 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการสื่อสารและ
โทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจากต้นยางสู่
ผลิตภัณฑ์ยาง 
 Application of science and technology in daily life: bring the world into hand with 
communication and telecommunication, weather forecast with meteorology, go everywhere 
with geographic information system and from rubber tree to rubber products 

   
348-103 การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี 

(Applied nanotechnology) 
2((2)-0-4) 

 ทัศนคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและเกษตรกรรม 
การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การ
สืบค้นการประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความตระหนักความเป็นพิษทาง
นาโนเทคโนโลยี 
 Nanotechnology perspectives; nanoscience and nanotechnology; nano-applications for 
Health, pharmaceutical and medical; nano-applications for food and agriculture; nano-
applications for production industrials and logistics; nano-applications for energy and 
environment; nano-applications for electronics, Information technology (IT) and engineering; 
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exploration of applied nanotechnology and pitching for nanotechnology startup; nano-safety 
and awareness of nanotoxicology 

   
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออย่างมืออาชีพ 

(Growth Mindset for Professional Presenter) 
2((2)-0-4) 

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการน าเสนอ โครงร่างการน าเสนอ การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ การคัดลอกบทความทางวิชาการ รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร แบบแผน
ของการน าเสนอ การฝึกการจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการน าเสนอ การตอบข้อซักถาม 
 Development of English communication skill in presentation; outlining presentation; 
develop ability to produce effective and appropriate academic writing; concepts of plagiarism; 
reference styles; presentation pattern; performance practices in preparing the document and 
equipment used in the presentation; handling questions 
 

874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(Law relating to Occupations and Everyday Life) 

2((2)-0-4) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 
 General principles of law and legal enforcement; laws relating to daily life; laws 
relating to occupations and business - labour law, business law, taxation law,  law on public 
health and medical liability, information and technology law, intellectual property law, 
environmental law, laws relating to ASEAN 
 

874-193 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(General Principles of Law and Judicial Process) 

2((2)-0-4) 

 กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน แนวคิด 
หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของกฎหมายในฐานะ
ที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน 
 Law and social justice; importance of justice administration in daily life; Concepts, 
principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice and 
administrative justice; meaning of law as regulations of the society and the nation; relation 
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between law and other relating disciplines; basic knowledge about general laws; the essential 
laws for daily life; the principle of Rechtsstaat (legal state) and the rule of law; alternative 
justice and problems which occur in the administration of justice in daily life 
 

874-194 ภาษีอากรกับชีวิต 
(Taxation and Life) 

2((2)-0-4) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานการจัดเก็บภาษีอากร 
ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ การวางแผน
ภาษีอากรเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Relation between taxation and daily life, the basic concept and principles of taxation, 
natural persons, juristic persons, and other units tax burden relating to occupations and 
business -  personal income tax, corporate income tax, value added tax and specific business 
tax; tax planning for living with social responsibility 

   
874-195 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง 

(Human Rights and Citizenship) 
2((2)-0-4) 

 แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 
 Concepts of human rights, and the evolution of human rights in international aspects 
and Thailand; the conceptions and laws relating to human rights; the developmental public 
policies that affect human rights; the concept of moral, ethical, and social responsibility of 
government personnel; behaving according to good governance; ethical issues in 
globalization, the impact of social; ethical and moral development, and the laws relating to 
such issues 
   

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
(Everyday English) 

2((2)-0-4) 

 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 



99 

 
 

 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and 
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
   

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
(English on the Go) 

2((2)-0-4) 

 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and 
written communication in various contexts 
   

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
(Improving English Writing Skills) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อมประโยคและเครื่องหมาย
วรรคตอนท่ีถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
 Writing paragraphs and essays of various types with correct grammar usage, sentence 
connectors and punctuation, coherence, and the writing process 
   

890-011 อ่านได้ใกล้ตัว 
(Reading All Around) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ 
โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การ
อ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท าความ
เข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจากสถานการณ์ใน
ชีวิตจริง 
 Practice reading different types of authentic materials e.g. notices, leaflets, brochures, 
advertisements, newspaper articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a variety 
of reading techniques such as skimming, scanning, guessing the meaning of unknown words, 
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using background knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving critical reading 
based on real-life situations 
   

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน 
(Strategic Reading for Greater Comprehension) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่านเพ่ือหา
รายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตราความเร็ว
การอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 
 Reading techniques; reading from the word, phrase and paragraph levels to reading 
different types to texts; reading for details; finding the main idea; finding ideas from the 
hidden messages; techniques for improving reading speed and practicing reading from 
different types of reading materials 
   

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 
(Better Academic Texts Readers) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนาทักษะการ
อ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
 The use of forms and structures of the texts for reading comprehension; developing 
academic reading skills; building academic vocabulary and making notes from academic texts 
 

890-014 ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 
(English Pronunciation through Songs) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้นเสียงใน
ระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพูนวงศัพท์และส านวนภาษาในภาษาอังกฤษ 
การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
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 Pronunciation of English consonants and vowels; initial and final sounds; word stress; 
linking sounds; sounds problematic to Thais; building English vocabulary, idioms, and 
expressions; practicing and improving listening skills and pronunciation through English songs 
   

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง 
(English Grammar for Real Life Communication) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่ทางภาษา
และความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; relationships between forms and 
functions as well as their meanings; application of what has been learned to communicate 
with emphasis on reading and writing skills 
   

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
(English Conversation)  

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Raising awareness of organizational features of conversation and functions of 
conversational English in everyday life; making small talk in English in different interactional 
contexts; developing essential English conversation skills for everyday social interaction 
   

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ 
(From Listening to Speaking English) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟัง 
 Listening to and giving short talks, presentations, discussions in academic and career 
settings, and communication in various situations by speakers with variety of English accents; 
responding orally to oral inputs 
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890-022 การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
(Presentations and Public Speaking in English) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสั งเคราะห์ข้อมูล 
การเตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, analyzing 
and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public speaking 
   

890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม 
(Learning English Through Cultures) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีท้ังของไทยและชาติต่าง ๆ 
 Using English for accessing information, exposure and discussions on Thai and other 
cultures: customs, concepts, beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
   

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 
(Creating English Short Films) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครงเรื่อง
และเค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development and 
character outline; communicating messages through film scripts 
 

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
(Study Skills in English for Higher Studies) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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 กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบันทึกย่อ
ข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การตอบค าถาม 
การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 
 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, and expository writings; note-
taking from lectures; discussion skills including proposing issues, questioning, responding to 
questions, expressing opinions; oral presentation techniques 
   

890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
(Reading to Write in English) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 
response to the reading materials 
   

890-027 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
(Academic Reading and Writing in English) 

2((2)-0-4) 

  การวิเคราะห์ภาษา รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ กลวิธีการอ่าน การถอดความ การเขียนสรุป
ความ การอ้างอิง การทบทวนวรรณกรรม และทักษะการเขียนรายงานผลเชิงวิชาการ 
  Analyzing the language and structure of academic text; reading strategies; 
paraphrasing; summarizing; citing and referencing; developing a literature review; reporting on 
research findings 
   

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
(English Communication for Business) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การ
สนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 
 Communication skills; spoken & written English in the business context; telephoning; 
verbal negotiation; written negation; formal discussion, critical thinking, appropriate 
terminology use for various business situations 
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890-031 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน 

(English in the Workplace) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การต้อนรับ
แขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทักษะเพ่ือการ
สมัครงาน 
 Skills for communication in the workplace covering the four skills of reading, writing, 
listening, and speaking in the business context: welcoming guests and visitors, telephoning 
and writing email, presenting information, business writing; and job application skills 
  

 
 

 

890-032 ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 
(English for Travelers) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การจัด
โปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาทส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; planning 
itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
   

890-033 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(English for New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการเขียนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 
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890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน 

(Writing for Job Application) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ศัพท์และส านวนเพ่ือการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียน
ประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ 
 Vocabulary and expressions for job application; job advertisements; job search; filling 
out a job application form; writing a resume and a job application letter; online job 
application 
 
 

   
890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 

(English for Job Interview) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออกเสียง
ระดับค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและอีเมล์
ขอบคุณ 
 Job interview insights; vocabulary and expressions for job interviews; pronunciation at 
word and sentence levels; questioning and answering skills; mock interviews; thank you letter 
and e-mail 
 

890-050 แปลสิกูเกิล 
(Google Translate Me) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล 
ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 Definition of translation; language functions; the importance of translation, translators’ 
qualities; translation theories; types of translation; translation processes; translation and 
culture; technical translation 
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890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา 
(English Twenty-Four/Seven) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว 
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การ
เลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิตสื่อ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and captions in English in the production 
of content to be published on social media; the analysis of content in English published on 
social media; the social media etiquette; the selection of creative and constructive online 
learning resources and the production of content in English that reflects social responsibility on 
social media 

   
890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 

(English for Digital Literacy) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและความหมาย
ของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการ   
บูรณาการสารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วยทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 
 The accessibility of information in different types of digital media; elements, meaning 
of messages in the media; principles and techniques of analyzing and evaluating message; 
transferring information integrated from different types of digital media, the ability in 
producing content and communicating through listening, speaking, reading and writing in 
English 
 

890-070 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
(Winning English Test for Employment) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
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 การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for a professional English 
test; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies through practice 

   
890-071 พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 

(Winning English Test for Higher Studies) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 
มาแล้ว หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพ่ือ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and skills required for an English standardized 
test for study purposes; getting familiar with the test format; developing test-taking strategies 
through practice 

   
891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

(Basic Japanese) 
2((2)-0-4) 

 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; basic 
Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
   

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 
(Japanese Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ก าหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and speaking 
skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 
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891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน 
(Japanese Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง และการ
พูดในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; sentence structures in work situations; 
listening and speaking in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese 
organizations 
 

891-020 ภาษาจีนเบื้องต้น 
(Basic Chinese) 

2((2)-0-4) 

 สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence structures and basic grammatical 
structures; listening, speaking, reading, and writing Chinese for daily communication; Chinese 
cultures in daily life 

   
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 

(Chinese Conversation in Daily Life) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิด เห็นเบื้องต้นกับผู้ อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in provided 
situations 
   

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน 
(Chinese Conversation in the Workplace) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
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 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Chinese cultures in various situations 

   
891-030 ภาษามลายูเบื้องต้น 

(Basic Malay) 
2((2)-0-4) 

 ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพ่ือใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด 
 Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and 
writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
   

891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 
(Malay Conversation in Daily Life) 

2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้ อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions in 
provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 

   
891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 

(Malay Conversation for Tourism) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 
 Malay communication skills in provided situation about tourism industry; listening, 
speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
 

891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
(Basic Korean) 

2((2)-0-4) 

 อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลี
เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
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 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; listening, 
speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures in daily life 

   
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 

(Korean Conversation in Daily Life) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้ อ่ืนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in 
provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 

   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 

(Korean Conversation in the Workplace) 
2((2)-0-4) 

  เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and writing 
in provided situations; Korean cultures in various situations 

   
891-050 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

(Basic German) 
2((2)-0-4) 

 ศัพท์ ไวยากรณ์เยอรมันขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday communication; German 
pronunciation; basic German listening, speaking, reading, and writing skills 
   

895-001 พลเมืองที่ดี 
(Good Citizens) 

2((2)-0-4) 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
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 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural society 

   
895-040 จิตวิทยาความรัก 

(Psychology of Love) 
2((2)-0-4) 

 จิตวิทยาเบื้องต้น  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 
 General psychology; love and affection; personal space; interpersonal relationship; 
triangular of love; attachment 

   
895-041 ปรัชญาจริยะ 

(Ethical Philosophy) 
2((2)-0-4) 

 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์และ
ศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 
 Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; ethics 
and sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 
   

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
(Art of communication in Thai language in the 21st 
century) 

2((2)-0-4) 

 ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสารมวลชน และ
การสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 
 Art of communication in the Thai language and media literacy in the 21st century 
mass communication and online communication through social media 

   
895-043 การใช้ภาษาไทย 

(Thai Usage) 
2((2)-0-4) 

 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing 
 

895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย 
(Contemporary Thai Language) 

2((2)-0-4) 

 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
อินเทอร์เน็ต 
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 Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in 
newspapers, advertisements, and the Internet 

   
895-045 ทักษะการสื่อสาร 

(Communication Skills) 
2((2)-0-4) 

 วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing 
   

895-046 ความคิดและการสื่อสาร 
(Thoughts and Communication) 

2((2)-0-4) 

 ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิดด้วย
เหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; conveying 
ideas through reason 
 
      895-047          ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์      2((2)-0-4) 

                             (History in Movies) 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง การ
น าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories     
 

895-048 การวาดเส้นและระบายสี 
(Drawing and Painting) 

2((2)-0-4) 

 หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ 
เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; color theory; practice of drawing and 
painting different shapes; drawing and painting techniques 
 
 
 



113 

 
 

895-049 ศิลปะกับความสุข 
(Art for Happiness) 

2((2)-0-4) 

 คุณค่าของศิลปะ การชื่นชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การประยุ กต์ใช้
ศิลปะในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 Value of art; appreciation of beauty; practice of drawing and painting different shapes; 
application of art in daily life for relaxing and enhancing learning 

   
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(Arts in Multicultural Society) 
2((2)-0-4) 

 รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของศิลปะ
บนความหลากหลายวัฒนธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 
differences of art in multicultural society 

   
895-051 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(Contemporary Arts and Culture) 
2((2)-0-4) 

 ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็นประเด็น
ใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new 
issues on arts and culture 

   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

(Creative Tourism) 
2((2)-0-4) 

 ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating 
public media; planning and presenting creative tourism programs 
   

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา 
(Volunteer Tourism) 

2((2)-0-4) 

 แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิตอาสา  
และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 
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 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering 
activities and developing volunteer tourism activities 
 

895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
(Learning through Backpacking Trips) 

2((2)-0-4) 

 รูปแบบการใช้เวลาว่างเพ่ือนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
แหล่งข้อมูลการท่องเทีย่ว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for tourism 
information search; backpacking trips 
  

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก 
(World Heritage Journey) 

2((2)-0-4) 

 ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 

   
895-056 สงขลาศึกษา 

(Songkhla Studies) 
2((2)-0-4) 

 ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
ทีส่ าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 History, geography, archeology, way of life, architecture, arts and culture and major 
tourist attractions of Songkhla and Hat Yai City 

   
895-057 ดนตรีไทย 

(Thai Classical Music) 
2((2)-0-4) 

 ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
 History of Thai classical music; relations between Thai music and Thai society; types of 
Thai musical instruments and Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; 
practice of Thai musical instruments 
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895-058 สังคีตศิลป์ไทย 
(Thai Music Art) 

2((2)-0-4) 

 ความเชื่อ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและการฝึก
ปฏิบัติดนตรีไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; techniques; 
recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 
   

895-059 ดนตรีตะวันตก 
(Western Music) 

2((2)-0-4) 

 ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ลักษณะ
การผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
 Origins of Western music; history and development of Western music in different 
periods; characteristics of the arrangement of Western music; types of music; mastery of one 
selected Western instrument 

   
895-060 การพลศึกษาและนันทนาการ 

(Physical Education and Recreation) 
2((2)-0-4) 

 ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแว้ดลอมใน
ยุคโลกาภิวัฒน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Background; values and benefits of physical education and recreation; quality of life, 
society and environment of globalization with physical education and recreation; the choice 
of physical education and recreation activities to use in daily life 

   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม 

(Fit and Firm) 
2((2)-0-4) 

 ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพการควบคุมน้ าหนัก 
และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight control; 
and physical activities for health 
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895-062 ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน 
(Active Lifestyle) 

2((2)-0-4) 

 พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพ่ือปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกลพฤติกรรม
เนือยนิ่ง 
 Sedentary behavior; body movement; analysis of physical activities appropriate to 
gender and age; adaptation of physical activities to suit everyday life to stay away from 
sedentary behavior 
 

895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้ 
(Fat to Fit) 

2((2)-0-4) 

 โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย โภชนาการเพ่ือ
สุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing inspiration, 
targeting weight loss; program of exercise and healthy food 
 

895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
(Wisdom of Living) 

2((2)-0-4) 

 การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแสสังคมโลก 
วิถีไทยกับพหุวัฒนธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานจริยธรรม 
 Thinking; life management; perceiving and managing    changes in Thai society and the 
world; Thai lifestyle and multiculturalism; and public awareness of the environment; ethical 
living 
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ภาคผนวก  ข ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 
1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยใน
ปี 2570 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ 
สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่
ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิต
สาธารณะ 

     
 

 
 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (INET) 
  1.  บัณฑิตมีความสามารถด้านระบบฐานข้อมูลและสามารถปรับจูนประสิทธิภาพการท างานได้ 
  2.  บัณฑิตมีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมและการดูแลระบบสารสนเทศ 
  3.  บัณฑิตมทีักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ 
  4.  บัณฑิตสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท สยามมิชลิน สาขาหาดใหญ่ (Micheline) 
  1. บัณฑิตสามารถพัฒนางานประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. บัณฑิตสามารถและออกแบบงานด้านสื่อผสม 
  3. บัณฑิตมทีักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ 
  4.  บัณฑิตสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
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ภาคผนวก ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO 1 ออกแบบฐานข้อมูลของระบบ
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
สืบค้นข้อมูล 

K 1 ระบบคอมพิวเตอร ์
K 2 หลักการการโปรแกรม 
K 3 หลักการทดสอบระบบ 
K 4 หลักการวิเคราะหร์ะบบ 
K 5 ระบบฐานข้อมูล 
K 6 โครงสร้างข้อมลู 
K 7 การจัดการข้อมลู 
K 8 ระบบปฏิบัติการ 
K 9 หลักการปรับจูนประสิทธิภาพการท างาน
ของฐานข้อมูล 

A 1 มีความอุตสาหะ 
A 2 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีคุณค่า 
A 3 ใฝ่หาความท้าทายและความเปลี่ยนแปลง 
A 4 สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
A 5 มีความใฝ่รู ้
A 6 มีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ 
A 7 ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูล 
A 8 ตระหนักถึงความปลอดภยัของข้อมูล 
A 9 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ข้อมูลเพื่อการ
แก้ปัญหา 

S 1 วิเคราะห์ระบบ 
S 2 ออกแบบระบบ 
S 3 ทักษะการแก้ปัญหา 
S 4 คิดเชิงระบบ 
S 5 คิดวิเคราะห ์
S 6 ทักษะการบริหารเวลา 
S 7 ทักษะการวางแผน 
S 8 เขียนโปรแกรม 
S 9 บริหารจัดการข้อมูล 
S 10 จัดการความปลอดภัยของขอ้มูล 

PLO 2 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรื อ
สื่อผสมสมัยใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้
บนเครือข่ายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ 

K 1 ระบบคอมพิวเตอร ์
K 2 หลักการการโปรแกรม 
K 3 หลักการทดสอบระบบ 
K 4 หลักการวิเคราะหร์ะบบ 
K 5 ระบบฐานข้อมูล 
K 6 โครงสร้างข้อมลู 
K 10 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (UI) 
K 11 การออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี
ของผู้ใช้ (User Experience) 

A 1 มีความอุตสาหะ 
A 2 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีคุณค่า 
A 3 ใฝ่หาความท้าทายและความเปลี่ยนแปลง 
A 4 สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
A 5 มีความใฝ่รู้  
A 6 มีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ 
A 7 ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูล 
A 8 ตระหนักถึงความปลอดภยัของข้อมูล 

S 1 วิเคราะห์ระบบ 
S 2 ออกแบบระบบ 
S 3 ทักษะการแก้ปัญหา 
S 4 คิดเชิงระบบ 
S 5 คิดวิเคราะห ์
S 6 ทักษะการบริหารเวลา 
S 7 ทักษะการวางแผน 
S 8 เขียนโปรแกรม 
S 9 บริหารจัดการข้อมูล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K 12 หลักการการสื่อสาร 
K 13 หลักการท างานเป็นทีม 
K 14 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
K 15 หลักการเว็บเซอร์วิส 
K 16 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรปู  
K 17 หลักการคิดอย่างมรีะบบ 
(ขั้นตอนวิธี) 
K 18 หลักการการเจรจาเพื่อแก้ปัญหา 
K 19 หลักการออกแบบระบบทัศนศิลป ์
K 20 หลักการออกแบบกราฟิก 
K 21 หลักการคิดอย่างสร้างสรรค ์
K 22 หลักการออกแบบสื่อผสม 

A 10 มีความอุตสาหะในการผลติผลงาน 
A 11 ค านึงถึงคุณค่าของผลงานตน้ฉบับ 
A 12 มีจิตบริการ  
A 13 ยอมรับความคิดสรา้งสรรคข์องผู้อื่น 

S 10 จัดการความปลอดภัยของขอ้มูล 
S 11 ทักษะการท างานเป็นทีม 
S 12 ทักษะการสร้างสรรค ์
S 13 ทักษะการสื่อสาร 
S 14 ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้ 
S 16 ทักษะการออกแบบ 
S 17 ทักษะการจัดองค์ประกอบ 
S 18 ทักษะการประยุกต์วิชาการ 
S 19 ทักษะผลิตงานมัลติมีเดีย 
S 20 ทักษะการใช้สี 

PLO 3 ออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ 
ส าหรับทดสอบระบบทั้งส่วนโปรแกรม
ประยุกต์และสื่อผสมได้อย่างถูกต้อง 
 

K 2 หลักการโปรแกรม 
K 3 หลักการทดสอบระบบ 
K 4 การวิเคราะหร์ะบบ 
K 14 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
K 17 หลักการคิดอย่างมรีะบบ 
(ขั้นตอนวิธี) 

 

A 1 มีความอุตสาหะ 
A 2 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีคุณค่า 
A 3 ใฝ่หาความท้าทายและความเปลี่ยนแปลง 
A 4 สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
A 5 มีความใฝ่รู ้
 

S 1 วิเคราะห์ระบบ 
S 2 ออกแบบระบบ 
S 3 ทักษะการแก้ปัญหา 
S 4 คิดเชิงระบบ 
S 5 คิดวิเคราะห ์
S 6 ทักษะการบริหารเวลา 
S 7 ทักษะการวางแผน 
S 11 ทักษะการท างานเป็นทีม 
S 12 ทักษะการสร้างสรรค ์
S 15 การทดสอบระบบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO 4 สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

K 12 หลักการการสื่อสาร 
K 13 หลักการท างานเป็นทีม 
K 18 หลักการการเจรจาเพื่อแก้ปัญหา 
K 23 เทคนิคการน าเสนอ 
K 24 หลักการน าเสนอแนวคดิสรา้งสรรค ์
 
 

A 5 มีความใฝ่รู ้
A 14 มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
A 15 ตระหนักถึงความส าคัญของการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
A 16 มีความอดทน 
A 17 มีความรับผดิชอบ 
A 18 มีมนุษย์สัมพันธ์ 
A 19 มีความเข้าใจและเห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 

S 6 ทักษะการบริหารเวลา 
S 13 ทักษะการสื่อสาร 
S 21 ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
S 22 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
S 23 ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
S 24 ทักษะการน าเสนองาน 

PLO 5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

K 12 หลักการการสื่อสาร 
K 13 หลักการท างานเป็นทีม 
K 18 หลักการการเจรจาเพื่อแก้ปัญหา 
K 23 เทคนิคการน าเสนอ 
K 24 หลักการน าเสนอแนวคดิสรา้งสรรค ์
 
 

A 16 มีความอดทน 
A 17 มีความรับผดิชอบ 
A 18 มีมนุษย์สัมพันธ์ 
A 19 มีความเข้าใจและเห็นอกเหน็ใจผู้อื่น 
A 20 ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
 

S 6 ทักษะการบริหารเวลา 
S 11 ทักษะการท างานเป็นทีม 
S 13 ทักษะการสื่อสาร 
S 21 ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
S 25 ทักษะในการบริหารจัดการ 
 

PLO 6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมในบริบทความเป็นพหุวัฒนธรรม 

K 25 ทรัพย์สินทางปัญญา 
K 26 หลักการการท าวิจัย 

A 11 ค านึงถึงคุณค่าของผลงานตน้ฉบับ 
A 20 ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
A 21 มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

S 11 ทักษะการท างานเป็นทีม 
S 25 ทักษะในการบริหารจัดการ 
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ภาคผนวก  ง  ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module  Knowledge/ Attitude / Skill 
310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3((3)-0-6) K3 A1 A5 A16 A17 S4 S5 S7 S18 S21 

310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

3((3)-0-6) K1 K2 K4 K19 K26 K27 K28 A1 A2 A3 A4 A5 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S3 S4 S5 S6 S7 
S8 S9 S12 S18 S22 S23 S24 S25 

310-111   การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพ่ือการผลิตสื่อ
ประสม 

3(0-6-3) K4 K19 K20 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 A1 A5 A6 A7 A8 A13 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S6 
S10 S11 S19 S20 S24 

310-112 ระบบฐานข้อมูล 3((2)-2-5) K3 K4 K5 K6 K7 A1 A3 A4 A5 A6 A7 A16 A17 S3 S4 S5 S9 S14 S22  
310-113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศสมัยใหม่ 
3((2)-2-5) K9 K10 K19 K20 K28 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S1 S2 

S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S21 S22 S23 S24 S25 
310-114 
 

ขั้นตอนวิธีและพ้ืนฐานการโปรแกรม 3((2)-2-5) K3 K10 K12 K18 A1 A2 A3 A4 A5 A16 A17 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S16 S17 S21 

310-131 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(0-6-3) K4 K15 K20 K23 K24 K26 K27 K29 A1 A5 A6 A7 A8 A13 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S6 S10 S11 
S19 S20 S24 

310-132 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(0-2-4) K3 K10 K20 K28 K29 A1 A5 A8 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S21 S22 S23 S24 S25 

310-133 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการ
ประยุกต์ 

3((2)-2-5) K9 K10 K11 K18 A1 A2 A3 A4 A5 A16 A17 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S16 S17 S21 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module  Knowledge/ Attitude / Skill 
310-134 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับ

จูนประสิทธิภาพของฐานข้อมูล 
3((2)-2-5) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K10 K11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A16 A17 A20 A21 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S22 
310-135 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 
3((2)-2-5) K9 K10 K11 K17 K18 K19 K20 K28 A1 A4 A5 A6 A12 A13 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S1 S2 

S4 S5 S7 S8 S11 S13 S14 S25 
310-221 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1 3(0-9-0) K1 K2 K4 K5 K6 K9 K10 K15 K16 K17 K19 K20 K22 K24 K26 K27 K28 K29 K30  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S1 S2 S3 
S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

310-222 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4(0-12-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K24 
K26 K27 K28 K29 K30 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 
A19 A20 A21 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 
S22 S23 S24 S25 

310-231 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) K2 K4 K6 K9 K10 K11 K17 K18 K19 K20 K28 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A11 A12 A16 A17 A20 S1 S3 
S4 S5 S7 S8 S9 S13 S14 S15 S18 

310-241 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ 6((3)-6-9) K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 K10 K11 K12 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K22 K24 K26 K27 K28 K29 A1 
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S1 S2 S3 S4 
S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

310-242 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สมัยใหม่ 

6((3)-6-9) K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 K10 K11 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K22 K24 K26 K27 K28 K29 A1 
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 S1 S2 S3 S4 
S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module  Knowledge/ Attitude / Skill 
310-261 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 

K24 K25 K26 K27 K28 K29 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 
A18 A19 A20 A21 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 
S21 S22 S23 S24 S25 

310-262 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 
K24 K25 K26 K27 K28 K29 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 
A18 A19 A20 A21 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 
S21 S22 S23 S24 S25 
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ภาคผนวก จ ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 

 

รหัสรายวชิา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวธิีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
  เช่น  case based, team based, scenario based 

Social 
engagement 

  ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3((3)-0-6) - - Case based, team based 50 - 50 100  

310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

3((3)-0-6) - - Case based, team based 50 - 50 100  

310-112 ระบบฐานข้อมูล 3((2)-2-5) - - Case based 50 - 50 100  
310-113 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ

สารสนเทศสมัยใหม่ 
3((2)-2-5) - - Case based, team based 60 - 40 100  

310-114 ขั้นตอนวิธแีละพื้นฐานการ
โปรแกรม 

3((2)-2-5) 30 - Case based 30 - 40 100  

310-133 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการ
ประยุกต ์

3((2)-2-5) 30 30 - - - 40 100  

310-134 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับ
จูนประสิทธิภาพของฐานข้อมูล 

3((2)-2-5) - - Case based 60 - 40 100  

310-135 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3((2)-2-5) - - Case base, scenario base, team based 60 - 40 100  
310-231 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3((2)-2-5) - - Case base 70 - 30 100  
310-241 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมยัใหม ่ 6((3)-6-9) 60 - - - - 40 100  
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รหัสรายวชิา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก (active learning)   
และการจัดการเรยีนรู้แบบทฤษฎ ี

ไม่ได้จัด 
  การเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวธิีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ   
  จัดการ เรียนรู ้
   แบบทฤษฎ ี

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
  เช่น  case based, team based, scenario based 

Social 
engagement 

  ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 
310-242 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมัยใหม่ 

6((3)-6-9) 60 - - - - 40 100  

310-251 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

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

310-252 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

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

310-253 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 

3((2)-2-5) 50 - - - - 50 100  
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ภาคผนวก  ฉ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                                    51   หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                              34      หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ  66.67  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศกึษา การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการ การ

ติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัต ิ

งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

310-111 การประยุกต์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพ่ือการผลิตสื่อประสม 

3(0-6-3)          

310-131 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(0-6-3)          
310-134 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและ

การปรับจูนประสิทธิภาพ
ของฐานข้อมูล 

3((2)-2-5)          

310-221 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

3(0-9-0)          
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด 

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียนสลับ
กับการท างาน 

สหกิจศกึษา การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการ การ

ติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัต ิ

งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

310-222 โครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

4(0-12-0)          

310-231 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5)          
310-241 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บ

สมัยใหม่ 
6((3)-6-9)          

310-242 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่สมัยใหม่ 

6((3)-6-9)          

310-261 
 

การฝึกงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(0-9-0)          

310-262 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)          
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ภาคผนวก ช ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตรข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและ 
ประเมินผล 

310-241 
ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ 
Module: Modern Web 
Application Development 

6((3)-6-9) 
 

การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับอุปกรณ์แสดงผลหลายขนาด
ด้วย HTML CSS JavaScript และ
เฟรมเวิร์คต่าง ๆ  การออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ตามประสบการณ์การใช้
งานของผู้ใช้  การสร้างเว็บเซอร์วิส
เพ่ือให้บริการข้อมูลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต  ความปลอดภัยในการ
ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิส การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเว็บแอป
พลิเคชันและเว็บเซอร์วิสด้วย AJAX 

 

1. นักศึกษาสามารถ
ออกแบบเว็บเพจเพื่อใช้
เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ได้
ถูกต้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

2. นักศึกษาสามารถสร้าง
ส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่
สามารถใช้งานได้บน
อุปกรณ์แสดงผลที่มี
ขนาดหลากหลาย 

3. นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อ
ให้บริการข้อมูลผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีความปลอดภัย 

1. Project-based 
learning 

2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
และบทบาทหน้าที่
ส าหรับการพัฒนาเว็บ
แอพปลิเคชันและเว็บ
เซอร์วิส 

3. นักศึกษาเก็บความ
ต้องการของผู้ใช้จาก
เหตุการณ์เสมือนจริง 

นักศึกษาพัฒนาระบบตามท่ี
ออกแบบจากความต้องการ
ของผู้ใช้ 

1. ตรวจสอบความถูกตอง
ของการออกแบบเว็บ
แอปพลิเคชันของ
นักศึกษาตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของระบบที่นักศึกษา
พัฒนากับการออกแบบ 

3. การสอบภาคปฏิบัติ 
การน าเสนอโปรเจกต์ 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและ 
ประเมินผล 

4. นักศึกษาสามารถน า
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ
เซอร์วิสมาใช้งานบนเว็บ
แอพปลิเคชันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
310-242 
ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมัยใหม่ 
Module: Modern Mobile 
Application Development 

6((3)-6-9) 
 

แนะน าเฟรมเวิร์คและสถาปัตยกรรม
ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
เทคโนโลยีและการโปรแกรมในการ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตาม
ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ 
แนะน าเฟรมเวิร์คในการพัฒนาเกมทู
ดีแบบข้ามแพล็ตฟอร์ม การทดสอบ 
และเผยแพร่แอปพลิเคชันสู่
สาธารณะ 

1. นักศึกษาสามารถ
ออกแบบระบบได้
ถูกต้องและเหมาะสม
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 

2. นักศึกษาสามารถ
สามารถพัฒนาระบบ
ตามท่ีได้ออกแบบไว้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

3. นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อ
ให้บริการข้อมูลผ่าน

1 Project-based 
learning 

2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
และบทบาทหน้าที่
ส าหรับการพัฒนา
แอพปลิเคชันและเว็บ
เซอร์วิส 

3 นักศึกษาเก็บความ
ต้องการของผู้ใช้จาก
เหตุการณ์เสมือนจริง 

นักศึกษาพัฒนาระบบตามท่ี
ออกแบบจากความต้องการ
ของผู้ใช้ 

1 ตรวจสอบความถูกตอง
ของการออกแบบเว็บ
แอปพลิเคชันของ
นักศึกษาตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง
ของระบบที่นักศึกษา
พัฒนากับการออกแบบ 

3 การสอบภาคปฏิบัติ 
การน าเสนอโปรเจกต์ 
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รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู ้

วิธีการวัดและ 
ประเมินผล 

ระบบอินเทอร์เน็ตได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีความปลอดภัย 

4. นักศึกษาสามารถน า
ข้อมูลที่ได้จากเว็บ
เซอร์วิสมาใช้งานบน
แอพปลิเคชันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
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ภาคผนวก ซ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา 

 
310-101 
310-112 

คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมูล 

3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

310-134 
 

310-231 

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูล 
การทดสอบซอฟต์แวร์ 

3 
 
3 

หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต 
 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
 

1. Vonghirandecha, P., Kansomkeat, S., & Intajag, S. (2020). Retinal image enhancement using 
ordering gap adjustment and brightness specification. International Journal of Circuits, 
Systems and Signal Processing, 14, 414-422. 
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2. ดร.กษิดิ์กฤษณ์ ด าเกลี้ยง 
 

310-102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3 หน่วยกิต 
310-114 ขั้นตอนวิธีและพ้ืนฐานการโปรแกรม 3 หน่วยกิต 
310-133 การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
310-242 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สมัยใหม่ 6 หน่วยกิต 

 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

 
1. Damkliang, K., Andritsch, J., Khamkom, K., & Thongthep, N. (2019). A system for 

sleepwalking accident prevention utilizing the remote sensor of wearable device. ECTI 
Transactions on Computer and Information Technology, 13(2), 176-185. 
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3. ดร.สุธิรา พลันสังเกตุ 
 

310-132 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หน่วยกิต 
310-134 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพของ

ฐานข้อมูล 
3 หน่วยกิต 

310-261 
310-262 

การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สหกิจศึกษา 

3 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

 

1.  Plansangket, S., Sornloy, W., & Ngiadee, S. (2019). Finding the Risk Factors and the Risk 
Areas for NCDs Using Data Mining Techniques. ICSEC 2019 - 23rd International Computer 
Science and Engineering Conference, (pp. 209-212). Phuket, Thailand. 

2.  Wongsirichot, T., Elz, N., Suwanmanee, N., Hmad-a-dam, H., Sukpisit, S., & Plansangket, S. 
(2017). Hearing Performance Testing Application. 2017 International Conference on 
Medical and Health Informatics (ICMHI2017), (pp. 7-11). Taichung, Taiwan. 
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4. อาจารยส์มศักดิ์ คงแสง 
 

310-113 
310-131 
310-132 
310-135 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

3 
3 
2 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 

 

1.  Komwit, S., Wanicbut, W., & Somsak, K. (2018). Learning of Assembly Language 
Programming by Flipped Classroom Method. Poster presented at the 7th PSU Education 
Conference, (pp. 405-406). Songkhla, Thailand. 
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5. อาจารยส์ุขกมล  สุขพิศิษฐ์ 
 

310-111 
 

310-221 

การประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการผลิต
สื่อประสม 
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

3 
 
3 

หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต 
310-222 
310-241 

 

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ 

4 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
 

1. Wongsirichot, T., Elz, N., Suwanmanee, N., Hmad-a-dam, H., Sukpisit, S., & Plansangket, 
S. (2017). Hearing Performance Testing Application. 2017 International Conference on 
Medical and Health Informatics (ICMHI2017), (pp. 7-11). Taichung, Taiwan. 
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ภาคผนวก ฌ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรฯ น่าสนใจ น่าจะตอบโจทย์ความขาดแคลนก าลังคน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี และการออกแบบหลักสูตรให้
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในหน่วยงาน/บริษัทจริง น่าจะช่วย
ให้นักศึกษามีประสบการณ์มากข้ึน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการมากข้ึนด้วย นอกจากนี้ หลักสูตรยัง
มีวิชาเลือกที่น่าสนใจให้นักศึกษาเลือกได้หลากหลายดี แต่มี
ข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 

 

1. ควรระบุตัวอย่างหน่วยงานหลักๆ ที่ทางหลักสูตรจะมีความ
ร่วมมือในการท าสหกิจศึกษาด้วยไว้บ้าง 

เนื่องจากหลักสูตรได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานใน
หลายบริษัท และส่วนใหญ่บริษัทเหล่านั้นยินดี
การรับนักศึกษาสหกิจ ท าให้มีรายชื่อบริษัท
เป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้มี
การจัดท าฐานข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

2. การเรียนในภาคฤดูร้อนถึง 4 วิชา (11 หน่วยกิต) ส าหรับ
แผนท าสหกิจศึกษา น่าจะค่อนข้างหนักเกินไปส าหรับนักศึกษา
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สั้น ประมาณ 7-8 สัปดาห์เท่านั้น จึง
อาจไม่เหมาะกับบางวิชาที่นักศึกษาอาจต้องการเวลาทั้งส าหรับ
ท าความเข้าใจทฤษฎี และฝึกหรือท าโครงงานเพ่ือความช านาญ
ด้วย เช่นวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สมัยใหม่ 
          จึงเห็นว่าหากเป็นไปได้ น่าจะบรรจุวิชาลักษณะนี้ไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติแทน  และ/หรืออาจสลับบางรายวิชาที่เน้น
เฉพาะทฤษฎีแต่ไม่ต้องการเวลาในการฝึกฝนทักษะมากนัก เช่น 
บางวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาบรรจุในภาคฤดูร้อนแทน 

เนื่องจากนักศึกษาที่เลือกแบบสหกิจ มีเวลา
เรียนแค่ 1 ปีครึ่ง ท าให้ต้องมีการเรียนที่
ค่อนข้างหนัก โดยจากที่ประชุมกรรมการเห็น
ว่ารายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสมัยใหม่ เป็นรายวิชาที่ไม่ได้มีความ
ต่อเนื่องกับวิชาใด ๆ ในแผน จึงขอน ามาไว้
เรียนในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตามวิชาอ่ืนๆ ใน
ภาคฤดูร้อน เป็นรายวิชาที่ไม่ท าให้นักศึกษา
เรียนหนักมากจนเกินไป 
 

3. น่าจะมีรายวิชา เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ 
เช่นวิชา MIS (Management Information System) หรือ
อาจเพิ่มเนื้อหาด้านธุรกิจลงในรายวิชาที่มีอยู่ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนท าสหกิจ หรือก่อนฝึกงาน 

รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศสมัยใหม่ รวมถึงวิชาบางวิชาอ่ืน ๆ 
ได้มีการน าเนื้อหาในเรื่องของ MIS แทรกอยู่ใน
เนื้อหาแล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนท าสหกิจด้วยเช่นกัน 
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ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
4. แก้ไขค าสะกดผิด เล็กน้อย เช่น ค าว่า aprroval ในหน้า 88, 
93 และ 95 สื่อประสม ในหน้า 92 เป็นต้น 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. โดยรวมเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
ในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการฝึกประสบการณ์จริง แต่ใน
หน้า 44 การก าหนด PLO กลับไม่มีตัวไหนเลยที่ตอบโจทย์ใน
เรื่องของ Learner ถ้ามีเป็นส่วนหนึ่ง อาจก าหนดให้เป็น Sub-
PLO ได ้

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. เพ่ือให้ตอบโจทย์ lifelong learning อย่างแท้จริง อาจจะ
พิจารณาให้เรียน Online ได้ในบางวิชาหรือบาง module และ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การก าหนด YLO ปกติแล้ว การจะบรรลุ PLO ทุกข้อ จะ
ค่อยๆ สะสมความรู้และประสบการณ์ไล่มาตั้ งแต่ปีที่  1 
จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา แต่ในกรณีนี้ ปีแรก ไม่มีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในบางข้อ (หน้า 60) 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ตรวจสอบ PLO กับ TQF ว่าตรงกันหรือไม ่ มีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5. ค าอธิบายรายวิชา ควรครอบคลุม เนื้อหาปฏิบัติการ ส าหรับ
รายวิชาที่มีปฏิบัติการ เนื่องจากหลักสูตรระบุว่า เน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริงเป็นหลัก 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. เนื่องจากระยะเวลาของหลักสูตรมีเพียง 2 ปี และเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้จากปวส. ถ้ามีการทดสอบเพ่ิมปรับพ้ืนฐาน หรือ
ให้เทียบโอนประสบการณ์ได้บ้างในบางส่วน จะช่วยให้นศ.มี
โอกาสลงเรียนในรายวิชาเฉพาะทางได้มากขึ้น และตอบโจทย์
ความต้องการของแต่ละบุคคลมากข้ึนด้วย 

หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ.1 สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

 
ดร.ภาสกร ประถมบตุร ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้จะอยู่ในวัย Gen Z และ Gen 
Alpha ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้จะมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ดีอยู่แล้ว 
และมีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้หรือพัฒนา Application ได้
ง่ายขึ้น มีตัวช่วยมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้คงไม่ได้มุ่งให้ เป็น

เนื้อหาในส่วนของ Data security จะถูกบรรจุ
อยู่ในเนื้อหารายวิชา  Database systems 
and tuning และวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
นักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก แต่เน้นการพัฒนาประยุกต์ หรือต่อ
ยอดใช้ งานมากกว่ า   เด็ กที่ ส า เ ร็ จการศึกษา ไปต้ องมี
ความสามารถไปเรียนรู้ เทคโนโลยี ในอนาคตได้ เอง ซึ่ ง
เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงเร็วและถี่กว่าปัจจุบัน เนื่ องด้วย
ระยะเวลาเรียนเพียง 2 ปี ฉะนั้นเสนอว่าให้เน้นด้าน Attitude 
และ Skill มากว่า Knowledge  เช่น วิชาการคิดกับการใช้
เหตุผล  design thinking   strategic thinking แต่เห็นด้วยกับ
ทุกรายวิชาที่ลงท้ายว่า "การประยุกต์"  และควรจะมีพ้ืนความรู้
ทักษะด้าน coding อย่างน้อย 1 ภาษา อาจจะต้องมีการสอบ
ความรู้พ้ืนฐานหลังจากรับเข้ามาเพ่ือคัดให้เด็กที่ไม่ผ่านให้ต้อง
เรียนปรับฐานก่อน (ยอมเสีย 1 เทอม) มีข้อสังเกตว่า วิชาที่นัก 
IT ต้องเรียนรู้แต่ไม่พบในหลักสูตร ควรจะเพ่ิมเข้ามา เช่น 
security (cybersecurity, data privacy), data analytics 
(AI) และถ้าเป็นไปได้เสนอให้มีเฉพาะแบบสหกิจเท่านั้น เพราะ
การฝึกงานจะสั้นเกินไป 
 
  
นายยศวรรธน์ โอศรี บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 
1. วัตถุประสงค์ 
    การก าหนดวัตถุประสงค์อยากให้วาง Direction ขององค์กร
ว่ามองตัวเองไว้ตรงไหน แต่เสนอว่าอยากให้ลองทบทวน 
SWOT ขององค์กร แล้วตั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นจุดแข็งและสร้าง
ความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆ หากมองทางด้าน Business 
ตลาดและความแตกต่างเป็นสิ่งส าคัญของการท าธุรกิจใน
ปัจจุบัน ดังนั้นหากหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่สร้างความ
แตกต่าง (Unique) และท้าทายก าหนดไว้ชัดเจนน่าจะท าให้
หลักสูตรทันสมัยและเป็นที่นิยมของนักเรียนนักศึกษา เช่น 
บัณฑิตต้องเชี่ยวชาญและแข่งขันกับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีได้ 
จะท าให้ขั้นตอนการคิดกลยุทธ์ขององค์กรก็จะง่ายและเป็น   
กลยุทธ์ที่แข็งแรง พิจารณาจากวัตถุประสงค์เดิมอยากให้มีน้อย
กว่าปัจจุบันแต่ชัดเจนในแนวทางเพ่ือสร้างจุดแข็งของสาขา    
ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการวัดผลและการควบคุมเรื่องคุณภาพ
ของบัณฑิต ในส่วนของวัตถุประสงค์อยากให้ก าหนด scope 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



140 

 

 

  

ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
ให้ชัดเจนและไม่ก าหนดวัตถุประสงค์เยอะและกว้างมากเกินไป 
เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์สามารถเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์และ
สามารถควบคุมคุณภาพของบัญฑิตของสาขา ได้ ตาม
วัตถุประสงค์ 
2.  เรื่องความร่วมมือ MOU 
     อยากให้ก าหนดเป็น KPI เพ่ือวัดผล เช่น ต้องมีโครงการ    
ปีละ 2 – 3 โครงการ เพราะในส่วน MOU ถือว่าทุกฝ่ายได้
ผลประโยชน์ร่วมทั้ง 3 ฝ่าย คือ 1.นักศึกษา 2.หลักสูตร และ    
3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงจ าเป็นและมีความส าคัญมาก 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในอนาคต 

3. รายละเอียดวิชาและหลักสูตร 
    เห็นด้วยกับแนวคิดที่ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน แต่
อยากให้ลองท าเป็นสาขาหรือเอกวิชา (วิเคราะห์และก าหนด
รายวิชาที่เหมาะสมตามรูปแบบ) เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
แต่ต้องให้ข้อมูลกับนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดวิชาที่เรียน
หรือจุดแข็งจุดอ่อนอย่างเข้าใจและครอบคลุม เพราะในการ
ท างานจริง passion ต่องานที่ท าส าคัญมาก จะส่งผลต่อ 
productivity และ quality ดังนั้นหากหลักสูตรสามารถท าให้
บัณฑิตรู้จักตัวเองว่าชอบหรือถนัดอะไรได้เร็ว แล้วสร้าง 
package สาขาหรือเอกวิชาให้นักศึกษาในหลักสูตรไว้เลือก จะ
ท าให้ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจความต้องการของตัวเองได้
รวดเร็วและดีพอส าหรับการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางใน
อนาคต ส่วนรายวิชาที่แสดงในเล่มหลักสูตรก็มีความทันสมัย
น่าสนใจและครอบคลุมกับหลักสูตร ควรให้ความส าคัญและ
เข้มข้นรายวิชาเพ่ือให้บัญฑิตที่จบมีคุณภาพและสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้ 

หลักสูตรมีการจัดท าชุดรายวิชาในชุดทักษะการ
โปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้
เลือกแนวทางที่ตนเองถนัด เปรียบเสมือนการ
เลือกสาขาหรือวิชาเอก 

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน 
    ในสภาวะปัจจุบันตลาดแรงมีความต้องการบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถที่ตรงตามคุณสมบัติของงานนั้นๆ โดยที่
ผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่าบัญฑิตต้องตอบสนองได้ทันที
หรือลดต้นทุนในเรื่องการ OJT หรือ อบรม เกี่ยวกับงานให้มาก
ที่สุด ซึ่งในประเด็นนี้ทุกหลักสูตรก็พยายามปรับปรุงหลักสูตร
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ แต่สิ่งที่

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในอนาคต 
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ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
ผู้ประกอบการคาดหวังหรือสิ่งที่หลักสูตรต้องพยายามสร้าง
ความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆ คือ เรื่อง Soft skill จากการ
สังเกตุภายในองค์กรของตัวเองในปัจจุบัน และข้อมูลข่าวสาร
อ่ืน Soft skill ที่ส าคัญที่หลักสูตรต้องหาวิธีการสร้างให้กับ
บัณฑิต คือ  

•  Collaboration คือ การสร้างความร่วมมือที่ดี การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่เก่ียวข้อง 
•  Creating Value or Innovation การคิดริเริ่มหรือการ
สร้างนวัตกรรมใหม ่
•  Resilience or Flexibility การไม่ย่อท้อและยืดหยุ่น
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 
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ภาคผนวก ญ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
 

หัวข้อ หลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ค าชี้แจง 
ปรัชญา หลักสูตรเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered 

curriculum)  แ ล ะ เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร บู ร ณ า ก า ร ที่ เ น้ น
ประสบการณ์ที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Activities-based curriculum)  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) ในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ สอดคล้องกับความเชื่อทางการศึกษา
แบบพิพัฒนนิยม (Progressivism) 

 

หลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered 
curriculum) และเป็นหลักสูตรบูรณาการที่ เน้น
ประสบการณ์ท่ีให้ได้มาซึ่งความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Activities-based curriculum) โดยใช้วิธีการ
ทางวิ ทยาศาสตร์  (Scientific method) ในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ สอดคล้องกับความเชื่อ
ทางการศึกษาแบบพิพัฒนนิยม (Progressivism) เปิด
โอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ 
 

ปรัชญายังคงเหมือนกับหลักสูตรเดิม
และเพ่ิมเติมในส่วนของการให้โอกาส
ทางการศึกษาของนักศึกษา ปวส. ที่
ต้องการเรียนจนจบปริญญาตรี และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสั มมาคารวะ รู้ จั ก
กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และ 
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ
เสียสละ 
2.  มี ค ว ามรู้ ภ าคทฤษฎี และทั กษะ เชิ งปฏิบั ติ  
สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพ่ือการ 
ประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
3.  มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา 

1. สามารถออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสืบค้นข้อมูล 
2 สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อผสม
สมัยใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้บนเครือข่ายหรือ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3 สามารถออกแบบและสร้างกรณีทดสอบ ส าหรับ
ทดสอบระบบทั้งส่วนโปรแกรมประยุกต์และสื่อผสม
ได้อย่างถูกต้อง 
4 สามารถสื่อสารเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 

โดยภาพรวม วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปัจจุบันและหลักสูตรปรับปรุงมีความ
คล้ายคลึงกัน แต่ในหลักสูตรปรับปรุงได้
เขียนให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย และ
วัดได้มากยิ่งขึ้น 
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หัวข้อ หลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ค าชี้แจง 
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
4.  คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
5.  มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม มี
จิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทางาน 
6.  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค 
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เป็นอย่างด ี

5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในบริบทความเป็นพหุ
วัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ฎ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
 

หัวข้อ หลักสูตร พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
Expected learning 

outcom (ELO) 
ยังคงใช้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
มีการก าหนด ELO 7 ข้อที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ.1 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

ชุดวิชา/Module ไม่มีชุดวิชาปรากฎอยู่ในหลักสูตร เพ่ิมเติมชุดวิชาไป 2 ชุดวิชาได้แก่ 310-241  ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมัยใหม่ และ 310-242  
ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สมัยใหม่ จ านวนวิชาละ 6 หน่วยกิต 
โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งที่สนใจ 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 1. 310-133 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้าง
ข้อมูลและการประยุกต์ 

2. 310-132 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
3. 310-134 ระบบการจัดการฐานข้อมูล

และการประยุกต์ 
 

การปรับเปลี่ยนเกิดจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยและ
บูรณาการมากยิ่งขึ้น 

1. 310-133 ขั้นตอนวิธีและพ้ืนฐานการโปรแกรม 
2. 310-241 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บสมัยใหม่  (รวมอยู่ในชุดวิชา) 
3. 310-134 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพการท างาน 
4. 310-231 การทดสอบซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ได้เพ่ิมรายวิชานี้เพื่อการประกอบอาชีพเป็นนัก

ทดสอบซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างยิ่ง 
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2561 ปรับโครงสร้างหลักสูตร โดยวิชาที่มีความส าคัญและพ้ืนฐานของหลักสูตร เช่นวิชา 310-112 

ระบบฐานข้อมูล มาบรรจุในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนในชุด
วิชาต่อไป 
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ภาคผนวก ฏ เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 หลักสูตรต่อเนื่อง 

 
 โครงสร้างหลักสูตรอาศัยตามเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
 -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
    2) วิชาวิชาเฉพาะด้าน 
 -  กลุ่มวิชาโครงงาน 
 -  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
  - วิชาบังคับ 
   - วิชาเลือก            
    3) กลุ่มวิชาเลือกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 18 
ไม่น้อยกว่า 42 
ไม่น้อยกว่า 18 
ไม่น้อยกว่า 6  

 ไม่น้อยกว่า 12 
ไม่น้อยกว่า 21 
ไม่น้อยกว่า 3 
ไม่น้อยกว่า 18 

 
 

ไม่น้อยกว่า 3 
ไม่น้อยกว่า 6 

18 
51 
18 
6 
12 

27-30 
7 

20-23 
14-17 

6 
3-6 
6 

รวม ไม่น้อยกว่า 66 75 
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ภาคผนวก ฐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
_________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ  ๒  ข้อบั งคับนี้ ให้ ใช้บั งคับกับนักศึ กษาและผู้ เ รี ยนซึ่ ง เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
                   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                   “คณะ” หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
                   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือส่วน
งานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
                    “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตท่ีนักศึกษาและผู้เรียน เรียนสะสมเพ่ือ ให้ครบ
ตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
               “คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า  ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับ
ผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนในระบบ
คลังหน่วยกิต 
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                   “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
                   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่
เทียบเทา่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ในระหว่างการ
รับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร                 
                   “ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด             

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
หมวด  ๑ 

การรับบุคคลเข้าศึกษา 
 

ข้อ ๕  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี้ 
                              (๑)  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซึ่งด าเนินการโดย
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
                              (๒)  การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                              (๓)  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันหรือรัฐบาล 
                              (๔)  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๖  การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๗  ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (ก)  นักศึกษา 
                       (๑)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า  
                               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕ 

 (ข)  ผู้เรียน 
                      (๑)  ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่มีความสนใจ
และสามารถที่จะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนใน
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

               (๒)  ผ่านการรับเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖ 
ข้อ ๘  ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด

และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ  
         ผู้เรียนให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษา ดังนี้  
                       (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
                       (๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม 
                       (๓)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน 
ๆ  
                       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐  ให้มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
หลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้าที่เก่ียวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวย
การศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน 
  ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี้  

(๑)  ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา ออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

(๒)  ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
  (๓)  ระบบอ่ืน เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  ข้อ ๑๒  ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
                         (๑)  ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น 
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า
สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
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(๒)  ภาคปฏิบัติ โครงงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจ านวนชั่วโมงรวมระหว่างสามสิบ
ถึงสี่สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ  ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   โดยมีจ านวน
ชั่วโมงรวมระหว่างสี่สิบห้าถึงเก้าสิบชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

(๔)  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์และไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง 
   (๕)  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ ๑๓  คณะที่รับผิดชอบรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น 

 ข้อ ๑๔  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และก าหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (๑)  ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสองวัน
แรกของภาคฤดูร้อน  

(๒)  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้แม้พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน และ
ต้องช าระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓)  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ลาพักมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออก
จากทะเบียนนักศึกษาก็ได้ 

(๔)  มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร 

ข้อ ๑๕  การขอเพ่ิมรายวิชาภายหลังพ้นก าหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระท าได้ไม่เกินสามสิบวัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานั้นก่อน 

          ข้อ ๑๖  การถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
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(๒)  การถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดย
จะได้สัญลักษณ์ W 

(๓)  การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเหลือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่าง
น้อยหนึ่งรายวิชา หากถอนรายวิชาทั้งหมด ต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา  

ข้อ ๑๗  การลงทะเบียนเรียน การขอเพ่ิมรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระท าได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๑๘  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๙  การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๒๐  การย้ายคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือการย้ายประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะเดียวกัน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่ 
ขอย้ายเข้าศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา 
      ข้อ ๒๑  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าเป็นนักศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา
และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
             การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา 
            ข้อ ๒๒  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับการรับโอน
หรือเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖ 

ข้อ ๒๓  การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  นักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์
แรกท่ีเข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาค
การศึกษานั้น ๆ 
   (๒)  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า 
คณะ 
   (๓)  นักศึกษาท่ีได้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม 
ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าจะถือว่าเป็น
โมฆะ 
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            ข้อ ๒๔  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                   (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแล 
                   (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ในระดับ
เดียวกัน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน  

(๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒) 

(๔)  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่     

          ข้อ ๒๕  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดังนี้ 
(๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ

หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(๒)  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ รายวิชานั้น

จะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S  

ข้อ ๒๖  ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ที่ย้ายสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                   (๑)  รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๒)  คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฏชื่อ
รายวิชาที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต   

        ข้อ ๒๗  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
สอน 
                    (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็น
หลัก 
                    (๓)  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
                    (๔)  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 
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                     (๕)  ให้เทยีบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้
ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๘  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
                    (๑)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from standardized 
test) 
                    (๒)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits 
from exam) 
                    (๓)  หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ให้
บันทึก CT (credits from training) 
                    (๔)  หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from 
portfolio) 

 ข้อ ๒๙  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดย
มหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต 
             การรับรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การเทียบโอนรายวิชา และการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๐  การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดม-ศึกษา
อ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบดี 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รายวิชาที่ได้รับ
การรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม
และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                    (๒)  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน สามารถเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรปริญญาตรีที่สองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง 
                    การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ 

ข้อ ๓๑  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             (๑)  นักศึกษาอาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 
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             (๒)  นักศึกษาสามารถศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะ หลักสูตร  

                     รายละเอียดของการศึกษาสองปริญญาพร้อมกันให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การวัดและประเมินผล 

 

ข้อ ๓๒  การวัดและประเมินผลให้ด าเนินการดังนี้ 
             (๑)  มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาและผู้เรียนได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะ
มอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ
รายวิชา  
             (๒)  นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ารับการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ก าหนด และต้องเข้าเรียน
ตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  ข้อ ๓๓  ให้วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
                   (ก)  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มี ๘ ระดับ และแต่ละระดับมี
ความหมายและค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
                                           ระดับคะแนน      ความหมาย           ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

         A  ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
         B+ ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
         B  ดี (Good)   ๓.๐ 
         C+ พอใช้ (Fairly Good)  ๒.๕ 
         C  ปานกลาง (Fair)   ๒.๐ 
         D+ อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
         D  อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐ 
         E  ตก (Fail)   ๐.๐ 

                   (ข)  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ 
                         (๑)  รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจ านวน
หน่วยกิตแต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่
ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
                                            P (Pass)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
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                                            F (Fail)  หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
                         (๒)  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
                                            S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
                                            U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
                         (๓)  สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
                                            I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ 
๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการให้มีการ
วัดและประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่า
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรอืสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
                                            W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อ
นักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้
สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
                                            R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดย
มีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
                                            การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะ
ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี
  ข้อ ๓๔  นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
  ข้อ ๓๕  นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ ารายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การลงทะเบียน
เรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
  ข้อ ๓๖  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
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                                นกัศึกษาตามวรรคหนึ่งที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ าโดย
ให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้าย
หลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  ข้อ ๓๗  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ค่า
ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ค่าระดับคะแนนสูงกว่า 
๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
                                ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดย
ค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                                (๑)  หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
                                (๒)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน 
                                (๓)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้
น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                                (๔)  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณ
เป็นค่าที่มีเลขทศนิยมสองต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่สาม 
  ข้อ ๓๙  เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใดให้ผู้
ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษา ผู้เรียนนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษา ผู้เรียนที่ทุจริตในการ
วัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น  
  ข้อ ๔๐  ข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 

หมวด ๔ 
สถานภาพการศึกษา 

 
ข้อ ๔๑  ให้มหาวิทยาลัยจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้  
            (ก)  ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
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             (ข)  ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
             (ค)  ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยให้
จ าแนกนักศึกษา ในภาวะรอพินิจ ดังนี้ 
                                     (๑)  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                                     (๒)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                                     (๓)  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 

ข้อ ๔๒ ประเภทการลามี ดังนี้ 
             (ก)  ลาป่วยหรือลากิจให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                       (๑)  ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอน 
                       (๒)  ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ต้องยื่น
ค าร้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบแต่ไม่เกินเจ็ด
วันท าการโดยสามารถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้ได้สัญลักษณ์ W 
หรือไม่อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ 
                       (๓)  การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
   (ข)  ลาพักการศึกษา หมายถึงการลาพักท้ังภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณบดีและในกรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
          ในปีการศึกษาแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ยกเว้น ใน
กรณีท่ีป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและ/หรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
        กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
                      นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาหรือได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                      การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นวินิจฉัย
ว่าป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน 
คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้  



157 
 

 
 

ข้อ ๔๓  นักศึกษาท่ีไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยอาจยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของ
ผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดีได้ 

ข้อ ๔๔  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ไม่ผ่านผลการ
สอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตร
และ/หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพ 

ข้อ ๔๕  การพ้นสภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มีดังนี้ 
  (ก)  นักศึกษา จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 

                         (๑)  ตาย 
                         (๒)  ลาออก 
                         (๓)  ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการศึกษา 
                         (๔)  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสามสิบวัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดย
มิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไม่ได้รักษาสถานภาพ   
                         (๕)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย  
                         (๖)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
                         (๗)  ไดแ้ต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ในสองภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
                         (๘)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง 
                         (๙)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง 
                         (๑๐)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม 
                         (๑๑)  นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืน
ตามประกาศของหลักสูตร ไม่ได้ยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของ
หลักสูตรภายในหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรือการ
รับรองคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกที่ท าได้ 
                         (๑๒)  ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
   (ข)  ผู้เรียน จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้ 
                         (๑)  ตาย 
                                      (๒)  ลาออก 
                                      (๓)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย 
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                                (๔)  ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๖  นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถด าเนินการขอคืนสภาพ
การศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี 
 

หมวด ๕ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
  ข้อ ๔๗  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
             (ก)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึง
รายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย 
                                     (๒)  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 
                                     (๓)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๔)  มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดแต้มระดับคะแนนของรายวิชาเพ่ือส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติมก็ได้ แล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
                                     (๕)  ไม่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา  
                                     (๖)  ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่งให้เข้า
โครงการพัฒนาตนเองหรือบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
                                     (๗)  ไม่อยู่ระหว่างถูกมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
                                     (๘)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
                                     (๙)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

                               (ข)  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 
                                     (๑)  หลักสูตรสี่ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๒)  หลักสูตรห้าปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๓)  หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ 
                                     (๔)  หลักสูตรต่อเนื่อง ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกติ 
                                           นักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
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                                     (๕)  หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือจ าเป็นต้อง
รักษามาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาที่
แตกต่างจากข้อก าหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
           (ค)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้ 
                                     (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) 
                                     (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
                                     (๓)  ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือสัญลักษณ์
อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ๆ 
                                     (๔)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่จะได้รับปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ทั้งนี้ 
ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา                      
                                     (๕)  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณี
ใช้มาตรการรอการลงโทษ 
   (ง)  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้  
                            (๑)  มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๗(ก) และ (ข) ข้อ ๔๗(ค)(๔) และข้อ ๔๗(ค)(๕) 
                            (๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
                            (๓)  ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรนั้น 
                            (๔)  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
   (จ)  นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
   (ฉ)  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 
หรือปริญญาเกียรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย 
ได้อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ  

(ช)  ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
         (๑)  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา 
         (๒)  ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         (๓)  มีสถานภาพเป็นผู้เรียน มีจ านวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตามข้อ 
ก าหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
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         (๔)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
         (๕)  ได้ด าเนินการยื่นขอส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๖)  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๘  การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  การให้ปริญญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับเก่ียวกับการให้ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกัน  

                               (๒)  รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๔๙ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา   
  ข้อ ๕๐ ให้น าระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการ 
ศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกาศตามนัยข้อ ๔๘(๒) แห่งข้อบังคับนี้ 
โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศที่มีบันทึกข้อตกลง 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 

                          จรสั   สุวรรณเวลา 
                (ศาสตราจารย์จรัส   สุวรรณเวลา) 

                           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ฑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ต่อเนื่อง) 
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