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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)
3. วิชาเอก ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10 ของ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี)
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

2
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

30
12
11
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

98
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

71

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาเลือก

12

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

28
18
13
12

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
105-100 *
105-101
105-102

30 หน่วยกิต
12
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
Preparatory Foundation English
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Listening and Speaking
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing

และเลือกเรียนรายวิชาทางด้านภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต ดังนี้
105-200
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
English for Business
105-201
การพัฒนาการอ่านและการเขียน

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

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

3
105-202
105-300
105-301
105-302

Reading and Writing Development
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ
Reading English in an Academic Context
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Writing Academic English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application

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

* หมายเหตุ ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์
100-100
สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
100-101
ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
Wisdom of Living
100-200
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
Co-Curricular Activities

11

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-0-3)

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคม และ/หรือ มนุษยศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
100-300
ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
101-300
รัฐศาสตร์และการเมืองไทย
3(3-0-6)
Political Science and Thai Politics
101-301
วิถีชีวิตกับสังคม
3(3-0-6)
The Way of Life and Society
101-302
สังคมการทางาน
3(3-0-6)
Working Society
102-300
102-301

ทักษะในการสื่อสารภาษาไทย
Skills in Thai Communication
การสืบค้นสารสนเทศและการนาเสนองานวิชาการ
Information Searching and Presentation

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

4
และรายวิชาบังคับวิชาพลศึกษา จานวน 1 หน่วยกิต เลือกเรียนได้ ดังนี้
104-100
ฟุตซอล
Futsal
104-101
บาสเก็ตบอล
Basketball
104-102
วอลเลย์บอลชายหาด
Beach Volleyball
104-103
แบดมินตัน
Badminton
104-104
ลีลาศ
Social Dance
104-105
แอโรบิค
Aerobics
104-106
โยคะ
Yoga
104-107
เทควันโด
Tae Kwon Do
104-108
การดาน้า
Scuba Diving
104-109
ไอคิโด
Aikido
104-200
กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Sport and Personality Development
104-201
การอยู่ค่ายพักแรม
Camping
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
103-100
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
Science, Technology and Society
103-101
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
Computer in Daily Life

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

7

หน่วยกิต
3(3-0-6)

และเลือกเรียนรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
103-102
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science

1(0-3-0)

3(3-0-6)

5
103-103
103-104
103-105

เคมีในชีวิตประจาวัน
Chemistry in Daily Life
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Physical Science
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Biological Science

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

นอกจากรายวิชาที่กาหนดข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบเท่ารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถนามา
เทียบเท่าแทนวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรนี้ได้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
140-120
140-121

98 หน่วยกิต
15
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I

หน่วยกิต
3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

3(3-0-6)

140-220

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology

3(3-0-6)

976-121

ระเบียบวิธีทางสถิติ
Statistical Methods

3(3-0-6)

140-150

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
140-110
140-151
140-210
140-211

องค์กรและการจัดการ
Organization and Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
หลักการบัญชี
Principles of Accounting

3(2-2-5)

71
28 หน่วยกิต

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

6
140-212
140-251
140-393
140-493
140-498

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
Computing Ethics and Laws

2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
18 หน่วยกิต
140-250
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
140-358
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
140-360
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
140-380
เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business Technology
140-391
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Project in Information Technology I
140-491
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Project in Information Technology II
140-494
สัมมนา
Seminar
2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
13 หน่วยกิต
140-140
ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Software and Computer Programming
140-241
ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming Laboratory
140-243
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
140-340
การโปรแกรมบนเว็บ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
6(0-36-0)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-6-0)
3(0-9-0)
1(0-2-1)

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

7
140-370

Web Programming
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12 หน่วยกิต
140-141
กระบวนการขั้นตอนวิธีและการโปรแกรม
Algorithmic Process and Programming
140-230
หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Principles of Data Communication and Computer Networks
140-240
โครงสร้างข้อมูล
Data Structures
140-330
แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ
Operating Systems Concept and Technology

3(2-2-5)

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

3) กลุ่มวิชาเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาเลือกการพัฒนาระบบ (System Development)
จานวน 15 รายวิชา
140-331
การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์
3(2-2-5)
Server Systems Administration
140-332
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ
3(2-2-5)
Computer Networking and Management
140-341
การออกแบบและการจัดการเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Management
140-343
การพัฒนาเว็บเซอร์วิส
3(2-2-5)
Web Services Development
140-350
คลังข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Warehouse and Applications
140-351
การบริหารระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems Management
140-353
การจัดการความรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management
140-354
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information Systems
140-431
การจัดการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Systems Security Management
140-434
การพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)

8
Cloud Computing Application Development
140-440
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Device Application Development
140-451
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support Systems
140-452
เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
977-374
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Verification and Validation
977-377
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
3(2-2-5)
Service-Oriented Architecture
3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านแอนนิเมชั่นและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia Technology)
จานวน 10 รายวิชา
140-260
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
140-361
การออกแบบกราฟิกส์และศิลปประยุกต์
3(2-2-5)
Graphics Design and Applied Art
140-362
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบมีปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
Interactive Animation
140-363
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Computer Graphics and Applications
140-460
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
140-461
การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Game Design and Development
140-462
พื้นฐานในการสร้างโลกเสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Reality
140-463
เทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติบนเว็บ
3(2-2-5)
Web 3D Technologies
140-464
ดิจิทัลวิดีโอและเทคนิคพิเศษ
3(2-2-5)
Digital Video and Special Effect
140-465
พื้นฐานวิศวกรรมทางเสียง
3(2-2-5)
Basic Sound Engineering
3.3 กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป

จานวน 22 รายวิชา

9
140-190
140-290
140-291
140-310
140-311

140-313
140-314
140-320
140-355
140-356
140-357
140-390
140-410
140-411
140-412
140-490
140-495

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Workshop in Information Technology I
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Workshop in Information Technology II
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Career Training
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การลงทุน
Investment
พฤติกรรมองค์กร
Organization Behavior
การวางแผนทรัพยากรขององค์กร
Enterprise Resource Planning System
การวิจัยดาเนินการ
Operation Research
การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism Business
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริการสุขภาพ
Information System for Healthcare Management
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
Workshop in Information Technology III
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
การทาวิจัยธุรกิจและรายงาน
Business Research and Reporting
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
Workshop in Information Technology IV
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Topics in Information Technology I

1(0-3-0)
1(0-3-0)
320 ชั่วโมง
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(X-Y-Z)
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140-496
140-497
976-300
976-301
976-402

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Topics in Information Technology II
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
Special Topics in Information Technology III
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์
Supply Chain and Logistics Management Systems
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Electronic Marketing and Customer Relationship Management
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Banking

3(X-Y-Z)
3(X-Y-Z)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้าซ้อนกัน หรือใกล้เคียงกั บเนื้อหาวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ หรือ
รายวิชาที่เรียนมาแล้ว
หมายเหตุ
1. เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
คณะอาจกาหนดรายวิช าอื่ นๆ ที่ เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์ ซึ่ง ได้ พิจ ารณาแล้ วว่ ามี
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเพิ่มเติม
ได้ตามความเหมาะสม
2. คณะหรือหน่วยงานที่นาหลักสูตรนี้ไปเปิดสอน จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างเสริมให้นักศึกษาที่สนใจ
พัฒนาทักษะด้านศิลปะ
3. คณะหรือหน่วยงานที่นาหลักสูตรนี้ไปเปิดสอน จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้
การใช้ชีวิตในสังคม เช่น ค่ายจริยธรรม งานวิชาการประจาปี การอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ท้องถิ่น เป็นต้น
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
100-100
103-100
103-101
104-xxx
105-100
105-101
140-120
140-140
140-150

สุขภาวะกายและจิต
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
วิชากีฬาพลศึกษาและนันทนาการ
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม* หรือ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน**
คณิตศาสตร์ 1
ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
17 หรือ 20(X-Y-Z)

ภาคการศึกษาที่ 2
100-101
103-xxx
105-101
105-102
140-110
140-121
140-141
140-151

หมายเหตุ

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน** หรือ
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน***
องค์กรและการจัดการ
คณิตศาสตร์ 2
กระบวนการขั้นตอนวิธีและการโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21(X-Y-Z)

การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม* รายวิชา 105-101
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน** และรายวิชา 105-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน*** ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
100-200
105-102
140-211
140-220
140-240
140-241
140-250
976-121

หมายเหตุ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน *
หลักการบัญชี
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างข้อมูล
ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
ระบบฐานข้อมูล
ระเบียบวิธีทางสถิติ
รวม

หน่วยกิต
1(0-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
17 หรือ 20(X-Y-Z)

การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน* เฉพาะนักศึกษาที่
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษาที่ 2
105-xxx
140-210
140-212
140-230
140-243
140-251
xxx-xxx

วิชาด้านภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-Y-Z)
21(X-Y-Z)
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ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
xxx-xxx
105-xxx
140-330
140-340
140-380
xxx-xxx

วิชาทางสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษย์ศาสตร์
วิชาด้านภาษาอังกฤษ
แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ
การโปรแกรมบนเว็บ
เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(X-Y-Z)
3(X-Y-Z)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(X-Y-Z)
21(X-Y-Z)

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
3(X-Y-Z)
3(X-Y-Z)
18(X-Y-Z)

ภาคการศึกษาที่ 2
140-358
140-360
140-370
140-391
140-393
xxx-xxx
xxx-xxx
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ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
140-493

สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
6(0-36-0)
6(0-36-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
140-491
140-494
140-498
xxx-xxx

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สัมมนา
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
วิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(0-9-0)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(X-Y-Z)
10(X-Y-Z)

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
อยู่ในภาคผนวก ก
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
100-100

สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสุนทรียารมณ์
Holistic health; physical and mental health care; development of personality; enhancing emotional
quotient and aesthetics
100-101

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Wisdom of Living
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแส
สังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Thinking, life administration and management in accordance with changes in Thai and global
society; mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways of living, public mind and environmental
conservation, living happily based on morality, ethics and sufficiency economy
100-200

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1(0-0-3)
Co-Curricular Activities
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกสาธารณะ การทางานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of society
and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking within and/or across
disciplines under the supervision of advisors
100-300

ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local studies
ศึกษาท้องถิ่นในบริบทต่าง ๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมมนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Studies of local contexts in different aspects such as history, geography, economics, society,
culture, politics, government, language, science and technology, local wisdom; seminars for local
development
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101-300

รัฐศาสตร์และการเมืองไทย
3(3-0-6)
Political Science and Thai Politic
ศึกษาขอบเขตของรัฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นสาขาของสังคมศาสตร์ และความเกี่ยวพันกับศาสตร์
สาขาอื่น ศึกษาแนวคิด หลักการในเรื่องของรัฐ การเมือง ระบบรัฐบาล พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผล
ประโยชน์ กลุ่มการเมือง พฤติกรรมของประชาชนต่อแนวความคิดทางการเมือง กระบวนการทางเมือง และ
การเมืองไทยปัจจุบัน
Studies of political science scope as a branch of social science and relation to other disciplines;
perspectives and principles of the state, politics, governmental system, political party, influential group,
interest group, political group; people’s behaviors related to political ideology, political process, and current
Thai politics
101-301

วิถีชีวิตกับสังคม
3(3-0-6)
The Ways of Life and Society
พัฒนาการของศาสตร์ ทางสังคม แนวคิ ดในการศึกษาสั งคม และวัฒนธรรมไทย ระบบอุปถัมภ์
ระบบสังคมไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิมนุษยชน
โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบต่อสังคมไทย
Development of social science; perspectives in the study of Thai society and culture; patronage
system, Thai social system, local wisdom; basic knowledge about the human rights section of the
Constitution; globalization, social change and impact on Thai society
101-302

สังคมการทางาน
3(3-0-6)
Working Society
พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สิทธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคล การสื่อสารและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม จิตวิทยาในการทางาน การทางานเป็น
ทีม การเมืองในองค์กร การประกันสังคมและสวัสดิการ จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ ปัญหา
ทางสังคม อาชญากรรมและการป้องกัน
Human behavior; social behavior; relationships between human, environment and technology;
individual rights and freedom; communication and living with others in the society; workplace psychology;
team work; organizational politics; social security and welfare; occupational ethics and morality; social
problems, crimes and prevention
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102-300

ทักษะในการสื่อสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Skills in Thai Communication
ทักษะการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าสารนิเทศ และการใช้ภ าษาไทยโดยมุ่งเน้นฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน และการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
Communication skills; information study and search; the use of Thai language with an emphasis
on the practice of listening, speaking, reading and writing skills; the use of language in different types of
mass media, and current problems in Thai language usage
102-301

การสืบค้นสารสนเทศและการนาเสนองานวิชาการ
3(2-2-5)
Information Searching and Presentation
แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การค้น คว้าและการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซี ดี ร อมและเทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ งการรวบรวมสารสนเทศ การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ข้ อ มู ล
การเรียบเรียงงานวิชาการ การจัดการสารสนเทศและการนาเสนองานวิชาการ
Information resources and sources; information search via the internet, CD-Rom and other
technologies related to information gathering; information analysis and synthesis; scholarly paper
composition; information management and academic presentation
103-100

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
Science, Technology and Society
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสั งคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts of
science and technology on health, environment and society; science and technology in social development;
prevention and solution of social problems arisen from science and technology impact

103-101

การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
1(0-3-0)
Computer in Daily Life
การใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ โปรแกรม
นาเสนอ โปรแกรมและเทคนิคในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหา
ข้อมูล การท่องเว็บ การถ่ายโอนไฟล์ เป็นต้น การพัฒนาเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยเครื่องมือสาเร็จรูปแบบต่างๆ
โปรแกรมอรรถประโยชน์
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Using of Microsoft Windows, configuring and troubleshooting; word processing, spreadsheet and
presentation software; Softwares and techniques for internet using such as electronic mail, searching,
internet surfing; file transferring; basic web site creation with web development tools; utility softwares
103-102

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Science
หลักการทางด้านนิเวศวิทยา ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเพิ่มจานวนประชากร เช่น มลพิษ
ทางน้าและอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การลดลงของ
โอโซน ฝนกรด การตัดไม้ทาลายป่า พืชสัตว์ที่ใกล้สูญพั นธุ์ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสุขภาพของ
มนุษย์ การป้องกันและการแก้ปัญหา ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย พลังงานทางเลือกและความยั่งยืน
Ecological principles; environmental impacts of population growth such as air and water
pollutions, hazardous and solid waste, global climate change, ozone depletion, acid rain, deforestation,
endangered species, their economic and human health impact, prevention and problem solving; conventional
environmental issues; alternative energy and sustainability

103-103

เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Daily Life
การจาแนกประเภทของสารเคมี สารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน ใช้ในการเกษตร ใช้ในอุตสาหกรรม
บางประเภท เครื่ อ งส าอาง ยา การเคลื่ อ นย้ า ย การเก็ บ รั ก ษา การใช้ และการท าลายสารเคมี ที่ ถู ก ต้ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเคมีกับสิ่งแวดล้อ ม อุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย วิธีป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี
อันตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการรับหรือสัมผัสสารเคมีอันตราย
Classification of chemicals; chemicals used in household, agriculture, and some industries;
cosmetics; medicines; suitable methods for transfer, storage, usage, and disposal of chemicals; relationship
between chemistry and environment; chemical industry in Thailand; prevention of accidents from hazardous
chemicals and first aids; sickness from taking and contact with hazardous chemicals

103-104

วิทยาศาสตร์กายภาพ
3(3-0-6)
Physical Science
สสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เคมีนิวเคลียส สารละลาย กรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมี สิ่งแวดล้อม เคมีกับชีวิตประจาวัน พลังงานและแหล่งพลังงาน การผลิตและการใช้
พลังงานไฟฟ้า วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อการดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต
Matter, stoichiometry; atomic structure, periodic table, chemical bonding, chemical nuclear;
solution, acid-base; organism chemistry; environmental chemistry, chemistry in daily life; energy and
sources, production and use of electrical energy; physical science in daily life; effects of science and
technology
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103-105

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Biological Science
ทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น การกาเนิดชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พลังงาน
และชี วิ ต เซลล์ แ ละการสื บ พั น ธุ์ ข องเซลล์ ชนิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต หลั ก พั น ธุ ก รรม พั น ธุ ศ าสตร์ ป ระยุ ก ต์
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทต่อการดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต
Basic theory of biological science; origin and evolution of organism, life and energy, cells and
cellular reproduction, kinds of organisms; genetic principles, applied genetics, biological for living and
environment

104-100

ฟุตซอล
Futsal
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล
Basic knowledge, rules; futsal skill practice

1(0-2-1)

104-101

บาสเก็ตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล
Basic knowledge, rules; basketball skill practice

104-102

วอลเลย์บอลชายหาด
1(0-2-1)
Beach Volleyball
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
Basic knowledge, rules; beach volleyball skill practice

104-103

แบดมินตัน
Badminton
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน
Basic knowledge, rules; badminton skill practice

104-104

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการเต้นลีลาศ เพลงที่ใช้ในการลีลาศ การฝึกปฏิบัติ
Basic skills and courtesy in dancing, dance music, practice

1(0-2-1)
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104-105

แอโรบิค
1(0-2-1)
Aerobics
ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง และการฝึกปฏิบัติ
Knowledge about aerobics, movement with music skill, and practice

104-106

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
ความรู้ ทักษะ คุณประโยชน์จากการออกกาลังกายแบบโยคะ และการฝึกปฏิบัติ
Knowledge, skills, benefits of yoga and practice

104-107

เทควันโด
Tae Kwon Do
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทควันโด
Basic knowledge, rules, tae kwon do skill practice

1(0-2-1)

104-108

การดาน้า
1(0-2-1)
Scuba Diving
หลักการ อุปกรณ์และวิธีการดาน้า วิ ทยาศาสตร์สาหรับการดาน้า การวางแผน การบันทึก การแก้
ปัญหาในการดาน้า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึกดาน้าทั้งในสระและในทะเล
Principles, equipments and methods for diving; science for diving; planning, recording and
problem solving in diving; sample and data collecting techniques; diving practice in both swimming pool
and sea

104-109

104-200

ไอคิโด
Aikido
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาไอคิโด
Basic knowledge, rules, Aikido skill practice

1(0-2-1)

กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1(0-2-1)
Sport and Personality Development
ความส าคั ญของกิ จกรรมกี ฬ าในการพั ฒนาองค์ กร การเลือกกิ จกรรมกี ฬ าเพื่ อสุ ข ภาพและการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นาในการจัดกิจกรรมกีฬา การวางแผนและจัดกิจกรรมกีฬา
เทคโนโลยีกับอุปกรณ์การออกกาลังกาย
The importance of sports in organizational development; selection of sports for health and
personality improvement; human relation and leadership in sport organization; planning and implementing
sporting activities; technology and sport equipment
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104-201

การอยู่ค่ายพักแรม
1(0-2-1)
Camping
องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การสารวจพื้นที่ อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณ
ของค่ายพักแรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรมประเภทต่าง ๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล
ค่ายในป่าอนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพักแรม
Organising components, planning, site survey, equipment and budgeting of camping; recreational
activities and camping; types of camping i.e. urban, beach, conservation forest, and special purpose
camping; environmental conservation and camping

105-100

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
3(1-4-4)
Preparatory Foundation English
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และคาศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ทักษะการฟัง อ่าน และเขียน
ระดับพื้นฐานที่พอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Basic English grammatical structures and vocabulary; basic listening, reading and writing skills
for learning the compulsory English courses
หมายเหตุ ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม

105-101

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 105-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม หรือผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
พัฒ นาทักษะการฟั ง และพู ด ในหัวข้ อที่ใช้ ในชี วิตประจาวัน การฟั งเพื่อจับใจความส าคั ญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่จาเป็นสาหรับการสื่อสาร
Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening for gist and
details; grammar and language functions necessary for communicative purposes

105-102

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 105-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม หรือผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น เพิ่ ม พู น วงศั พ ท์ เรี ย นรู้ ภ าษา และวั ฒ นธรรมจากบริ บ ทของบทอ่ า นที่
หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ
Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture through a variety of
text types; developing short paragraph writing skills
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105-200

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 105-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน, 105-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟัง เขียน
พูด) เน้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ นับตั้งแต่การพบปะผู้คนในวงการธุรกิจ การนัดหมาย การเจรจาและ
ต่อรองทางธุรกิจ การอธิบายเกี่ยวกั บสินค้าและลักษณะของธุรกิจ การนาชมสถานที่ทางาน และการเสนอ
รายงานทางธุรกิจ
English for business, emphasizing four language skills (reading, listening, writing and speaking);
language used for business contacts, ranging from meeting people, making an appointment, taking about
the company’s activities, history, structure, welcoming visitors, taking visitors around the premise, describing
business issues, production process, making an answering, business calls and arranging business appointments

105-201

การพัฒนาการอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
Reading and Writing Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 105-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน, 105-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น
การพั ฒนาการอ่า นและการเขี ย นที่มีประสิ ทธิ ภ าพ ได้ แก่ การหาความหมายของค าจากบริ บ ท
การเข้าใจโครงสร้างประโยคซับซ้อน การอ่านจับใจความและสรุปความ วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ ฝึกการ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงอภิปราย การเล่าเรื่องราว
Effective reading and writing skill development, i.e. deriving meaning of words from context,
understanding complex sentence structures; reading for ideas and conclusions; analysis, interpretation, synthesis;
using punctuation; report, essay, argumentative and narrative writing

105-202

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 105-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน, 105-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น
การฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพบปะและทักทาย การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูล
การบรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคล สิ่งของ และสถานที่ การรายงาน การพูดถึงความทรงจา และความ
หลงลืม การขอร้อง การบอกทิศทาง และการบอกให้ทาตาม การตรวจสอบความเข้าใจ การขอให้พูดซ้า การให้
คาชม การบอกความพอใจและความไม่พอใจ การบอกความชอบและไม่ชอบ การบอกความต้องการและ
ปรารถนา การสั ญญาและบอกความตั้งใจ การเสนอความช่วยเหลือ การกล่า วขอบคุ ณ และการอนุ ญาต
ตลอดจนการอภิปรายประเด็นการสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม
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Practicing conversation skills: meeting and greeting people; sharing news and information;
describing people, thing, and places; reporting information; remembering and forgetting; making requests;
giving direction and instructions; checking understanding; asking for repetition ; complimenting ; expressing
satisfaction and dissatisfaction, like and dislike, preferences, wants and desires, promises and intention;
offering help; showing gratitude and appreciation; and giving permission; discussing cross-cultural issues
surrounding these conversation skills and topic
105-300

การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ
3(3-0-6)
Reading English in an Academic Context
การใช้ประโยชน์จากรู ปแบบ และโครงสร้า งของงานเขียนเชิ งวิช าการ ทักษะที่จาเป็นต่อความ
สามารถและประสิทธิภาพในการอ่าน การจดบันทึกและสรุปใจความที่อ่าน
Making use of form and structure of academic text in reading; essential skills in reading, note–
taking and summarizing
105-301

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Writing Academic English
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 105-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน, 105-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น
เน้ นทักษะการเขี ย นชั้ นสู งในรู ปแบบต่า ง ๆ ฝึ ก การเขี ย นเรี ย งความ วิธีการเขี ย นขยายเนื้ อหา
การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อและการเขียนโครงงานต่าง ๆ
Advanced writing skills of different styles with emphasis on the vocabulary in academic context
and formal language patterns; practising writing essays; a variety of methods of paragraph development:
description, narration, argument, and persuasion; effective use of punctuation; writing reports, abstracts and
planning project outlines
105-302

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 105-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน, 105-102 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น
ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ เน้นทักษะการเขียนและ
พูดในบริบทของการหาและสมัครงาน
Skills, topics and language for future job applicants; finding jobs; applying for jobs and attending
interviews; emphasis on writing and speaking in job-seeking context
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140-110

องค์กรและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาแนวคิ ดพื้ นฐานและลักษณะขององค์ การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการในองค์การ
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอก จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่หลัก
ในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และการควบคุม เทคนิคในการวางแผนและควบคุม
หลักพื้นฐานทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ การจัดการกลุ่ม การจูงใจ การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ และการจัดการสมัยใหม่
Fundamental concepts and characteristics of organization; principles of management; managerial
process in organization; organizational culture and external environment; managerial ethics and social
responsibilities; major management functions: planning, organizing, leading, and controlling; techniques in
planning and controlling; foundations of human resource management and organizational behavior; group
management; motivation; conflict management; managing in international environment; modern management.
140-120

คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics I
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟของความสัมพันธ์ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์
ปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว
Relations, functions and graph of relations; limits of functions and continuity; differentiation and
applications; integration and applications; improper integral; polar coordinates
140-121

คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematics II
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-120 คณิตศาสตร์ 1
อนุกรมของจานวนจริง อนุกรมกาลัง เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร การหา
ค่าเหมาะที่สุด อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและการประยุกต์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของ
เวกเตอร์
Series of real numbers; power series; three-dimensional analytic geometry; multiple variable
functions; optimization techniques; partial differential equations, first order of ordinary differential equation and
applications; differential vector calculus
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140-140

ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Software and Computer Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-150 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลั ก การทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การเขี ย นโปรแกรม องค์ ป ระกอบของประโยคค า สั่ ง ตั ว แปร ค่ า คงที่
เครื่องหมายกระทาการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคาสั่งแบบลาดับ แบบเลือกทา
และแบบวนซ้า การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง
โดยเน้นการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง
General concepts of computer programming; statement, variable, constant, operator, expression; data
types; array data structure; program structure, sequence, selection, and repetition; program module; user defined
procedure/function; parameter passing; structured programming of one selected programming language
140-141

กระบวนการขั้นตอนวิธีและการโปรแกรม
3(2-2-5)
Algorithmic Process and Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและขั้ น ตอนวิ ธี ข้ อ มู ล นามธรรม ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารสื บ ค้ น และการจั ด เรี ย ง
การแก้ปัญหาแบบบรูทฟอร์ซ การแบ่งแล้วเข้ายึด การลดแล้วเข้ายึด และการเปลี่ยนรูปแล้วเข้ายึดประสิทธิภาพ
การโปรแกรมแบบไดนามิค ปัญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต
Analyzing problems and algorithms; data abstraction; searching and sorting algorithms; brute force;
divide-and-conquer, decrease-and-conquer and transform-and-conquer approaches to problem solving; dynamic
programming; NP-complete problems
140-150

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ประวัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานและองค์ประกอบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ประวัติและการทางานของคอมพิวเตอร์ การทางานของโปรแกรม การเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เทคโนโลยี
และหลักการทางานของอินเทอร์เน็ตและเว็บ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจและองค์กร ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อสังคมและแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต มารยาทและจริย ธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
History and principles of Information Technology; Hardware, software and system related to the
development of IT; history and basic of computer system, programs, data collection and processing using
computer; database system, communication system; application of Information Technology in business and
organization, its effects on society and its trend are explored. The ethic issues related with using and applying
Information Technology
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140-151

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
หลักการเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองค์กร พื้นฐานของระบบ
สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน องค์กรและการจัดการ การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ปรั บเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จริยธรรม
และผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อสังคม
Principles of information management; role of information in organization; fundamental of
information systems and infrastructure; organization and management; integration of information systems;
strategy in organization improvement with information systems and information system developments;
information resource management; ethics and impacts of information system on society
140-190

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-3-0)
Workshop in Information Technology I
การอบรมเชิ งปฏิบัติการทางด้ า นเทคโนโลยี หรื อวิทยาการสาขาใหม่ ๆที่เกี่ ย วกั บสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่สาขากาหนด
Workshop on current technologies related to information technology
140-210

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักเศรษฐศาสตร์ การกาหนดราคาโดยอุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎี และหลักการเกี่ ย วกั บพฤติ กรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน ตลาด รายได้ประชาชาติ การเงิน การคลังและการค้าระหว่างประเทศ
Fundamentals of economics; pricing by demand and supply; consumer behavior theory and concept;
production theory; cost; marketing; population income; financial; international business
140-211

หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของหลักบัญชี การบันทึกบัญชีขั้นต้น ระบบสินค้าคงคลัง ค่าเสื่อมราคา
การจัดทารายงานทางการเงิน แนวคิดและหลักการบัญชีต้นทุน การจาแนกและตีความหมายผลการดาเนินงานทาง
ธุรกิจ การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบัญชีเบื้องต้น
Basic concept of accounting; posting a simple account; inventory; depreciation; financial report;
fundamentals of cost accounting; classification and interpretation of business performance; applying computer in
accounting
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140-212

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-211 หลักการบัญชี
การไหลเวียนของข้อมูลในองค์กร ระบบข้อมูลทางการบัญชีและการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัด
องค์กร การจัดการและควบคุมข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีบริหาร การเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี
Circulation of information in an organization; accounting and financial data systems and relationship
to organization management; management and control of accounting and financial data; management accounting
system; selection of accounting information system
140-220

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Information Technology
ตรรกศาสตร์ เซตและพีชคณิตของเซต ระเบียบวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและความสัมพันธ์
ความน่าจะเป็น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟ ระบบจานวน เมตริกซ์ เวกเตอร์ ไฟไนท์ออโตเมตา
Logic, sets and Algebra of sets; mathematical proofs methods; functions and relations, discrete
probability; Boolean algebra; graph theory; number system; vector and matrices; finite automata
140-230

หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Data Communication and Computer Networks
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโพรโทคอล สถาปัตยกรรม และกระบวนการทางานของมาตรฐานโอเอสไอ และ
พื้นฐานทีซีพี/ไอพี โพรโทคอลการส่งและสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้ารหัส สัญญาณ
แอนะล็อกและดิจิตอล การกล้าสัญญาณ การสื่อสารข้อมูลแบบสลับกลุ่มข้อมูล เครือข่ายแบบท้องถิ่น เครือข่าย
ระยะไกล เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายเคลื่อนที่ เครือข่ายเสมือนและเครือข่ายซ้อนทับ การจัดทา
เคเบิลสาหรับเชื่อมต่อเครือข่าย การกาหนดเลขที่อยู่ไอพีที่ใช้ในเครือข่ายและการแบ่งกลุ่มเครือข่าย การกาหนด
ความมั่นคงพื้นฐานในเครือข่าย การตรวจสอบและแก้ปัญหาพื้นฐานของเครือข่าย กรณีศึกษา
Overview of protocols and architecture of OSI model and TCP/IP; data transmissions and
communications; encoding and decoding; analog and digital signal; signal modulations; packet switching; LAN
and WAN technologies; wireless networks; mobile ad hoc networks; mobile networking; virtual network and
overlay network; network cabling; IP addressing and subnetting; basic network security; basic network
troubleshooting; case studies
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140-240

โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structures
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการโปรแกรม ขั้นตอนวิธีและเครื่องมือ ขั้นตอนวิธีเวียนเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบแถว แบบลาดับ
และแบบรายการ การแทนข้อมูลและการดาเนินงาน รายการเชื่อมโยง การประมวลผลสายอักขระ สแต็คและคิว
การเรียงลาดับและการค้นหาแบบง่าย กรณีศึกษาด้านการคานวณ ต้นไม้ กราฟ ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีของต้นไม้
กรณีศึกษาด้านการเรียงลาดับ ตารางแฮช
Programming principle; algorithms and implementing tools; recursive algorithm; array and list; data
representations and manipulations; linked lists and string processing; stack and queue; simple sorting and
searching; numerical case studies, trees, graph, binary heap, tree algorithms; sorting case studies, hash table
140-241

ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
1(0-3-0)
Java Programming Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลั ก การพื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรม ไวยากรณ์ ภ าษาจาวา คลาสและอ็ อบเจกต์ ตั วแปร เมธอด
ตัวดาเนินการ สายอักขระ การควบคุมการทางานของโปรแกรม อาร์เรย์ การจัดการข้อผิดพลาด การสร้างแพ็กเกจ
ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกส์ การจัดการเหตุการณ์ การรับและส่งข้อมูลผ่านไฟล์
Fundamental of computer programming; syntax of Java language; class and object; variables,
methods, operators, string, flow control, array, exception handling, packaging, graphic user interface, event
handling, file I/O
140-243

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อ็อบเจกต์และหลักการเชิงอ็อบเจกต์ องค์ประกอบพื้นฐานและคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ ข้อมูลนามธรรม
การซ่ อนสารสนเทศ การถ่ า ยทอดคุ ณ สมบัติ โพลีมอร์ ฟิ ซึ ม พื้ นฐานการวิเ คราะห์ และออกแบบเชิ งอ็อบเ จกต์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยหลักการเชิงอ็อบเจกต์
Object and principles of object oriented; basic components and characteristics of object; abstract data
type, information hiding, polymorphism, inheritance; introduction to object-oriented analysis and design; objectoriented application development
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ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้ อ มู ล สารสนเทศ และการบริ ห ารจั ด การ หลั ก การและสถาปั ต ยกรรมของระบบฐานข้ อ มู ล
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล กระบวนการนอร์มอลไลเซชัน การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์โดยใช้ แผนภาพอี-อาร์ (E-R Diagram) การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Data, information and information management; database system concept and architectures;
relational database management system; Structured Query Language (SQL), normalization; Entity-Relationship
(E-R) diagram; applying relational database
140-251

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Systems Analysis and Design
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับระบบ รูปแบบของระบบสารสนเทศ วั ฏจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การศึกษาความ
เป็ น ไปได้ ข องโครงการ การสื บ ค้ น และวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ร ะบบ การอธิ บ ายการประมวลผล
การออกแบบแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูลและส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบเครือข่ายและการประมวลผล การพัฒนา
โปรแกรม การทดสอบระบบ การนาระบบไปใช้งาน การจัดทาเอกสาร การวัดและประเมินผลระบบ การดูแลและ
บารุงรักษาระบบ แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบเชิง อ็อบเจกต์ การพัฒนาตัวแบบโดยใช้ Unified Modeling
Language (UML) กรณีศึกษา
System; type of information system; system development life cycle: project feasibility study, user
requirements detection and analysis, process description, file, database and user interface design, network
designing and processing, program development, system testing, system implementation; documentation; system
measurement and evaluation; system maintenance; object-oriented analysis and design; Unified Modeling
Language (UML) for the prototype; case study
140-260

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-150 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลั ก การองค์ ป ระกอบและรู ป แบบของมั ล ติ มี เ ดี ย เช่ น อั ก ษร ภาพ เสี ย ง วิ ดี โอและแอนิ เ มชั น
การออกแบบและกระบวนการการผลิตมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการสร้างมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการ
สื่อสาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างมัลติมีเดีย
Principles and elements of multimedia such as text, image, sound, video, and animation; multimedia
design and production process; multimedia technologies; multimedia applications for communications; utilization
of telecommunications and computer network to create multimedia
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อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1(0-3-0)
Workshop in Information Technology II
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่สาขากาหนด
Workshop on current technologies related to information technology
140-291

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
320 ชั่วโมง
Career Training
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชี พด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการไม่ต่ากว่า

320 ชั่วโมง
Job practicing in an ICT professional office not less than 320 hrs.
140-310

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับการตลาด การวิเคราะห์ส ถานการณ์ตลาด การกาหนดกลยุ ทธ์ การตลาด
การวางแผนจัด จาหน่ า ยผลิตภั ณ ฑ์ ช่ องทางการจัด จาหน่ า ย การกระจายสิ นค้ า การกาหนดราคาและนโยบาย
การส่งเสริมการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ
Fundamentals of economics; pricing by demand and supply; consumer behavior theory and concept;
production theory; cost; marketing; population income; financial; international business
140-311

การลงทุน
3(3-0-6)
Investment
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-212 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รูปแบบ พื้นฐานและทฤษฎีการลงทุนแนวใหม่ ตราสารทางการเงิน หลักการในการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ของตลาดเงิน ตลาดทุน และการศึกษาด้านหลักทรัพย์ทางการเงิน การวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การให้
สินเชื่อ ประสิทธิภาพของตลาด การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ผสม การบริหารภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
Fundamentals and theory of modern investment; financial market instruments; risk analysis of
financial market; investment market; financial asset; measurement of return and risk; loan; marketing
effectiveness; portfolio management under various situations
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พฤติกรรมองค์กร
3(3-0-6)
Organization Behavior
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไปในองค์กร
ที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคล ภาวะผู้นา การสร้างแรงจูงใจ ข้อขัดแย้งและการพัฒนาบุคลากร
Behavior of organization members; relationship among organization members; environment affecting
organization behavior; leadership; motivation; conflict; and human resource development
140-314

การวางแผนทรัพยากรขององค์กร
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning System
ศึกษาถึงแนวคิด วิธีการ และหลักการของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise
Resource Planning, ERP) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมไปถึงการประยุกต์ใช้การบัญชีในการ
บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เนื้อหาของวิชารวมถึงการจัดหาและการเลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับระบบ ERP
การนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรและปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร การ
ประยุกต์ใช้ ERP Software Package จากบริษัทที่เป็นผู้นาทางด้านงานประยุกต์ ERP ในกระบวนการทางธุรกิจ
นอกจากนี้เนื้อหาของวิชายังครอบคลุมถึงแนวคิดและหลักการปฏิบัติในการออกแบบฐานข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้
This course focuses on study the fundamental concept of Enterprise Resource Planning (ERP) system
that is available in the current situation and trends. Topics of the course include functionality of leading ERP
systems, selecting ERP system software, implementing ERP in the organization and key success factors of
implementing ERP
140-320

การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operation Research
ปรั ช ญาและประวัติความเป็นมาของการวิจัย ดาเนิ นงาน การโปรแกรมเชิ งเส้น ปัญหาการจัด สรร
ทรั พ ยากร ปั ญ หาการขนส่ ง การวิ เ คราะห์ ข่ า ยงานแบบ PERT และ CPM ตั ว แบบการจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง
การประมาณการและการพยากรณ์ การโปรแกรมเชิงพลวัต ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดาเนินงาน
Philosophy and history of Operations Research (OR); linear programming; resources allocation
problems; transportation problems; network models including PERT and CPM; inventory control models;
estimation and prediction, dynamic programming; OR softwares
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แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems Concept and Technology
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-150 เทคโนโลยีสารสนเทศ, 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ความหมาย หน้า ที่ และโครงสร้ างของระบบปฏิบัติการสมั ยใหม่ การจัดการโพรเซส และเทรด
การจัดเวลาสาหรับหน่วยประมวลผล การซินโครไนซ์โพรเซส เดดล็อก การจัดการหน่วยความจาหลัก การจัดการ
ไฟล์ การจัดการอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท
Modern operating system technology and its concept; CPU and process management, thread, CPU
scheduling, process synchronization, deadlock concept and solution, main memory and files management, I/O
device management
140-331

การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์
3(2-2-5)
Server Systems Administration
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-230 หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักการทางาน เทคโนโลยีของเครื่องบริการประเภทต่างๆ เช่น เครื่องบริการแฟ้ม เครื่องบริการเว็บ
เครื่องบริการฐานข้อมูล การติดตั้งเครื่อ งให้บริการด้วยระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การโปรแกรมแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ การบริหารจัดการควบคุมเครื่องบริการระยะไกล การบริหารจัดการทรัพยากรและผู้ใช้ระบบ การจัดการ
ความปลอดภัย การใช้เครื่องมือสาหรับการเฝ้าระวังเครื่องแม่ข่าย การจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล ทิศทางในอนาคต
ของเครื่องบริการ
Principles of server technologies such as file server, web server and database server; server
configuration and implementation; client/server programming; remote control and management; resource and user
management; security management; monitoring tools; storage management; and trends of future servers
140-332

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ
3(2-2-5)
Computer Networking and Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-230 หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการและเทคโนโลยีก ารจัดทาเครือข่ายสมัยใหม่ โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสาร เครือข่ายแบบ
peer-to-peer เครือข่ายแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายแบบก้อนเมฆ พื้นฐานการออกแบบและบริหารจัดการ
เครือข่าย การจัดสรรเลขที่อยู่ไอพีและการแบ่งกลุ่มเครือข่ายในองค์กร การวางระบบและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
การป้องกันและตรวจสอบและระบบเครือข่าย พื้นฐานการบริการจัดการทรัพยากรเครือข่าย การบริหารจัดการความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย การบริหารจัดการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย การวางนโยบายเกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยทางด้านเครือข่าย การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้และสิทธิ์การใช้ระบบเครือข่าย จริยธรรมในการใช้
งานระบบเครือข่าย
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Principles of technologies and modern computer networking; communication protocol; peer-to-peer,
client-server and cloud computing networks, basic of network design and management; IP addressing and
subnetting in organization, network configuration and implementation; network protection and detection; basic
network resource management; fault management; security management; access level control and security policy;
account management; ethics
140-340

การโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลักการประมวลผลบนเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ภาษาสคริปต์และการเขียนโปรแกรม
สาหรับงานประยุกต์บนเว็บ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการทรัพยากรในสภาพแวดล้อมแบบกระจายสาหรับงาน
ประยุกต์บนเว็บ กรณีศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Principle of web processing; web application development; scripting language and web
programming; database connection; distributed resource management for web application; case study of web
application development
140-341

การออกแบบและการจัดการเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-340 การโปรแกรมบนเว็บ หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
หลักการในการออกแบบเว็บ การออกแบบโครงสร้างของเว็บและเนวิเกชัน การออกแบบโครงสร้าง
ของไฟล์ โฟลเดอร์และระบบฐานข้อมูลในเว็บ หลักการทางานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบโครงร่างของเว็บเพจ
การจัดวางตาราง เฟรม การใช้สี รูปแบบและขนาดของตัวอักษร รูปภาพ กราฟิก ส์และระบบมัลติมีเดียบนเว็บเพจ
หลักการในการออกแบบเว็บและเว็บที่ใช้กับอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ บทบาทและหน้าที่ของเว็บ
มาสเตอร์ การตรวจสอบคุณภาพของเว็บ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการจัดการเว็บ
Page design; designing web structure and navigation; designing file, folder and organizing web
information; web server role; designing web site structure, table, frame, colors; designing web for wireless system
such as mobile phone; web master role; web quality examination; case studies in page design and web
organization
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การพัฒนาเว็บเซอร์วิส
3(2-2-5)
Web Services Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-340 การโปรแกรมบนเว็บ หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
แนวคิ ด และหลั ก การของเว็ บ เซอร์ วิ ส การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ว็ บ เซอร์ วิ ส กั บ ธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สถาปัตยกรรมและกระบวนการทางานของเว็บเซอร์ วิส โพรโตคอลที่เกี่ ย วข้ องกับเว็บเซอร์วิส มาตรฐานการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ประวั ติ ค วามเป็ น มา มาตรฐานและไวยากรณ์ ข อง XML
การแปลงและจัดรูปแบบเอกสารโดยใช้ภาษาต่าง ๆ เช่น XSL, XSLT เป็นต้น การรั บส่งข้ อความระหว่า ง
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บเซอร์วิสโดยใช้เครื่องมือแบบต่าง ๆ การพัฒนาเว็บเซอร์วิสแบบไลท์เวท การรักษาความ
ปลอดภัยของเว็บเซอร์วิส ตัวอย่างของเว็บเซอร์วิสในธุรกิจประเภทต่าง ๆ
Concepts and principles of web services; applying web service to electronic business; web services
architecture and processes; web services protocols; electronic data interchange standards; history, standard and
grammar of XML; document transformation and formatting using languages such as XLT, XSLT; message
interchange between computers; web services development tools; lightweight web services development; security
issues in web services; case studies about applying web services to business
140-350

คลังข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Warehouse and Applications
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-250 ระบบฐานข้อมูล หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล ระเบียบวิธีพัฒนาระบบคลังข้อมูล ขั้นตอนการ
ออกแบบคลังข้อมูล การดาเนินการโครงสร้างข้อมูลแบบลูกบาศก์ ตลาดข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและ
การพัฒนาคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์กร
Data warehouse architectures and components; data warehouse development processes; data
warehouse design; data cube and operations; data mart; data warehouse design and development tools; applying
data warehouse to organization
140-351

การบริหารระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-250 ระบบฐานข้อมูล
องค์ ป ระกอบของระบบจั ด การฐานข้ อมู ลเชิ ง สั มพั นธ์ การติด ตั้งและปรั บระบบจั ด การฐานข้ อมู ล
การจัดการระบบฐานข้อมูลแบบผู้ใช้หลายคน ความเป็นเอกภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล การคืนสภาพ
ของฐานข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านเว็บ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
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Relational Database Management System components, installation and configuration of Database
Management System; database system management for multi-user; database integrity and security; database
recovery; applying relational database for web; modern database technologies
140-353

การจัดการความรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-250 ระบบฐานข้อมูล หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร
หลักการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความต้องการความรู้ขององค์กร การวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การนาระบบการจัดการความรู้ไปใช้งานจริง และการบารุงรักษา
Principles of knowledge management; knowledge representation; knowledge requirement analysis;
knowledge management system analysis, design and development; knowledge management applications;
knowledge management system maintainance
140-354

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-250 ระบบฐานข้อมูล หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร
บทบาทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิธีการต่าง ๆ สาหรับการได้ข้อมูลเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์ รวมถึง การแปลงข้ อมูลเป็น ตัวเลขจากแผนที่กระดาษ ภาพถ่ายทางอากาศ และ ภาพถ่ายดาวเทีย ม
การออกแบบและ การใช้งานฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสืบค้นและการ แก้ไข การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การสืบค้นและ
การแก้ไข การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ แบบจาลอง ความสูงเชิงเลข และการสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
Roles of GIS; various methods for capturing data to use in GIS, including digitizing from maps,
digital photos, and satellite imagery; spatial database design and use; query and editing; spatial analysis; digital
elevation model and 3D mapping
140-355

การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
เป้าหมายและความเป็นมาของการค้นคืนสารสนเทศ ผลกระทบของเว็บที่มีต่อการค้นคืนสารสนเทศ
โมเดลพื้นฐานของระบบค้นคืนสารสนเทศ การทาสัญลักษณ์ ตัวเลขดัชนี และการสร้างเวกเตอร์สเปซ ตัววัด การ
ทดสอบการค้นคืนสารสนเทศ การสืบค้นจากเว็บ ได้แก่ เสิร์ชเอนจิ้น สไปเดอร์ เมต้าโควร์เลอร์ ชอปปิ้งเอเจนต์
Goals and history of information retrieval (IR), impact of the web on IR; basic IR models; basic
tokenizing, indexing, and implementation of vector-space retrieval; experimental evaluation of IR; web searching
e.g., search engines, spiders, metacrawlers, shopping agents
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140-356

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism Business
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-380 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้พื้นฐานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มา ความสาคัญและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยการทางานของระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขั้นตอนการพัฒนา และวิธีปฏิบัติในการก่อตั้งและควบคุมระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการปฏิบัติงาน ในระบบการท่อ งเที่ยวทั้งระบบ Front และ Back Office การศึกษาและ
วิเคราะห์กรณีตัวอย่างจากเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตในธุรกิจการท่องเที่ยวจริง
Introduction to tourism industry, information and communication technology in tourism industry
revolution and strategic management: issue - challenges - trends, e-tourism components and development process,
software for front and back office system, information and communication technology and e-business for strategic
and operational management in the various sectors of the tourism industry
140-357

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
Information System for Healthcare Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-250 ระบบฐานข้อมูล หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร
แนวคิด และประเภทของระบบการบริการสุขภาพ โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การจั ด การบริ ก ารสุ ข ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การบริ ก ารสุ ข ภาพ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการบริการสุขภาพ และจริยธรรมทางข้อมูลด้านสุขภาพ
Concept and categories of healthcare systems; structure and component of information systems for
healthcare management; application and integration of information systems for development in healthcare
management; security of information systems for healthcare management; ethics of personal health information
140-358

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Project Management
หลักการในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาหนดแนวความคิดและการริเริ่มโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อจากัดของการบริหารโครงการ หลักการการวางแผนและพัฒนาโครงการ บทบาทและ
อานาจหน้า ที่ข องผู้บริหารโครงการ การบริหารขอบเขต เวลา และงบประมาณโครงการ การควบคุ มคุ ณภาพ
โครงการ การทารายงานและการสื่อสารระหว่างการพัฒนาโครงการ การบริหารความเสี่ยง การประเมินโครงการ
และการเตรียมพร้อมสาหรับจัดการความเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
Principles for managing information technology projects; Determine information technology project
concept and initiation; The limitations of the project; Project planning and development concept; The role and
authority of the project manager; Project scope management; Project time management; Project cost
management; Project quality management; Project communication management; Project risk management;
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Managing organizational change, resistance and conflict project implementation, and evaluation; Project
procurement management
140-360

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-150 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมและวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ จิตวิทยาผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ รูปแบบทางความคิดและ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับระบบ การพัฒนาส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ การวิเคราะห์หน้าที่ รูปแบบการโต้ตอบและการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ใช้กับระบบ เซนเซอร์ ไฮเปอร์มีเดียและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Psychological concept of the human-computer interaction; evaluation of user interface, usability
engineering; user-oriented analysis and design; principles model; cause and effect in software design; window
design, menu, command, input, output, sound and report; modification of the system to meet general and specific
user requirements, interface architecture, case studies and projects
140-361

การออกแบบกราฟิกส์และศิลปประยุกต์
3(2-2-5)
Graphics Design and Applied Art
แนวคิ ด พื้ นฐานเกี่ ย วกั บ การออกแบบกราฟิ ก ส์ แ ละศิ ลปประยุ กต์ ด้ วยคอมพิ ว เตอร์ กระบวนการ
ออกแบบ และผลิตงาน Printing Graphic ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ
หลักการใช้สี หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ (Composition) พื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic
Design กระบวนการออกแบบ การสร้างและการจัดองค์ประกอบของภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ สีและแสง การเรียนรู้
และมโนทัศน์การออกแบบให้ได้เกณฑ์ตามลักษณะงาน การบรรยาย การนาเสนอ และการตกแต่ง
Basic concepts about design, graphics, applied art; design process with computers; art and design
theory; principles of color; composition; basic concept in graphic design development, process and create the
elements of 2-dimensional and 3-dimensional image; color and light; concept and design for a particular task:description, presentation and decoration
140-362

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบมีปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
Interactive Animation
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-361 การออกแบบกราฟิกส์และศิลปประยุกต์ หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ส์และภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ในการออกแบบ ระยะเวลาและการ
เลื่อนตาแหน่ง พื้นผิว แสง สี และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการสร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างสรรค์งานสาหรับใช้ใน
ด้านธุรกิจ การตลาด การฝึกอบรม เกม การสร้างสรรค์เว็บไซต์ และงานด้านบันเทิง
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Applyment of computer graphic and three dimensions (3d) motion graphic, timing, positioning,
texture, lighting, color and spacial technology for motion graphic to create work in business related, marketing,
training, game, web development and entertainment work
140-363

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Computer Graphics and Applications
พื้นฐานการวาด จุด เส้น รูปทรงแบบ 2 มิติ การประมวลผลทางกราฟิกส์ และการจัดการรูปภาพ
การโปรเจคชั่นภาพ 2 มิติ 3 มิติ และ 2.5 มิติ (กึ่ง 3 มิติ) การเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมประยุกต์ในการแสดง
และประมวลผลกราฟิกส์
Basic 2D drawing, dot, line, shape, form; graphics processing and image processing; 2D, 3D and
2.5D (semi-3D) projections; programming and application for graphic presentation and processing
140-370

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-243 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
เทคนิ ค การประเมิ นความต้ องการของผู้ ใ ช้ เทคนิ ค การเขี ย นข้ อก าหนดโปรแกรม การออกแบบ
ซอฟต์แวร์แบบโครงสร้างและเชิงอ็อบเจกต์ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบระบบ การติดตั้ง ระบบ
และการบารุงรักษาซอฟต์แวร์ แบบจาลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการ CMMI
Requirement evaluation technique; software requirement specification writing technique; structureoriented and object-oriented software design; software development tools; software testing, software maintenance
and implementation; software process models; principles of CMMI.
140-380

เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business Technology
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 140-230 หลักการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จุ ด ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของการค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การตลาดและ หลั ก การระบบการค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ การเปรียบเทียบการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการค้าแบบอื่น ๆ ห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ (Value
Chain) การวางเทคโนโลยีพื้นฐานสาหรับการดาเนินกิจกรรมธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดาเนินธุรกิจใน
รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โมเดลธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และรายการการซื้อขายทางออนไลน์ ทักษะการพัฒนา
ระบบ การพัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี มาตรฐาน และโปโตคอลที่ทันสมัย
การเงินและความปลอดภัยในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นดิจิตอลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา
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The origin and development of the e-commerce and e-business; principles of marketing and
principles of electronic trading system; comparison of the e-business and other trading; value chain; technologies
and infrastructure for e-business transactions; e-business models and online trading transactions; e-business
system development skills; development of e-business system using modern technologies, architectures, standards
and protocols; financial and security in electronic transactions; digital signatures and related laws; case studies
140-390

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1(0-3-0)
Workshop in Information Technology III
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่สาขากาหนด
Workshop on current technologies related to information technology
140-391

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2(0-6-0)
Project in Information Technology I
เงื่อนไข: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต หรือตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Information Technology project development under the adviser supervision
140-393

เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-0)
Pre-Cooperative Education
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิค ในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ
วิธีการเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน และสั มภาษณ์ งานอาชี พ ความรู้ พื้ นฐานที่จ าเป็นส าหรั บการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงการหรือผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน จิตวิทยาในการทางาน
Concepts of cooperative education; process of cooperative education and; regulations and
permissions related to cooperative education; basic knowledge and techniques in job application e.g., company
selection, writing the job application, interviewing; basic knowledge and techniques for apprentice e.g.,
presentation and report writing techniques, personality in working place, social psychology
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140-410

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ การวางแผนจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในองค์กร
การจัดการคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม ระบบประกันคุ ณภาพ ISO 9000 และระบบคุณภาพอื่น ๆ แนวทางและ
ขั้นตอนการดาเนินการสู่ระบบคุณภาพ กรณีศึกษาจากองค์กรที่ได้รับใบรับรองการประกันคุณภาพ ISO และระบบ
คุณภาพอื่น ๆ
Basic requirement and principles of quality management (QM); planning and monitoring for quality,
in-house participative QM; ISO-9000 and series, including various types of quality management applications;
guidelines and steps in QM process; case studies from ISO certified organizations or other quality systems
140-411

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-110 องค์กรและการจัดการ
การฝึกเเละเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูล
เชิงวิเคราะห์ การประเมินโอกาสในการทาธุรกิจ รวมถึงปัญหาเเละเเนวทางเเก้ไขที่เกิดขึ้นในธุรกิจ วิธีการจัดเตรียม
เเผนธุ ร กิ จ โดยเน้ น การวางแผนด้ า นการตลาด เเผนการเงิ น แผนก าลั ง คน และแผนการบริ ห ารการจั ด การ
ปฏิบัติการ; นักศึกษาจะต้องนาเสนอแผนธุรกิจ
Training-based course for preparation of new business entrepreneurs, including business-oriented
concepts, relevant indicators and factors, business opportunity analysis, problems and solutions in business,
business plan writing; emphasis on the planning in marketing, financial, human resource, and business operations;
a business plan report is required from students
140-412

การทาวิจัยธุรกิจและรายงาน
3(2-2-5)
Business Research and Reporting
ศึ ก ษาความส าคั ญ และขอบเขตของการวิ จั ย ธุ ร กิ จ เทคนิ ค และหลั ก การในการท าวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ
การประยุกต์กรรมวิธีในการวิจัย เข้ากับวิชาการแขนงต่าง ๆ ทางธุรกิจลักษณะทั่วไปของการวิจัย การเลือกปัญหา
วิจัยในการบริหารธุรกิจ ปัญหาวิจัยและสมมติฐาน การวางแผนและการรวมเป็นโครงการวิจัย การสัมภาษณ์ในการ
เก็บข้อมูล การสังเกตการณ์ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูล ตัวแปรและคุณลักษณะของตัวแปรตัว
แบบและการวิจัยแผนแบบ การวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการวิจัยธุรกิจ แผนปฏิบัติงานและแบบเสนอโครงการวิจัย
Importance and business research framework; application and implementation research methodology
in business; techniques and steps in business research process, including research topic initiation, problem
statement and hypothesis development, research planning and process; principles of quantitative and qualitative
research, techniques for interview and observation; survey development, data collection, data analysis, result
interpretation and research report development; research action plan and proposal
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140-431

การจัดการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Systems Security Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-330 แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ
ความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองความปลอดภัยในระดับกายภาพ
การรักษาและควบคุมความปลอดภัยระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล ความมั่นคงของ
ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล ความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ ไวรัสและภัยคุกคาม การวางแผน
กู้ภัย แนวโน้มเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย กฎหมายด้านความมั่นคงสารสนเทศ จริยธรรม และกฎข้อบังคับต่างๆ
Principles of computer security; physical security protection; hardware and software security
maintenance and control; data encryption techniques; database, network and data communication security;
computer security, viruses and threats; recovery planning; security trend; information security laws, ethics and
regulations
140-434

การพัฒนาโปรแกรมด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Computing Application Development
ความรู้พื้นฐานของการประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรม บริการ และเฟรมเวิร์คของระบบ
การประมวลผลประสิทธิ ภาพสูง หลักการของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Introduction to high performance computing; architecture, services and framework of high
performance computing system; principles of cloud computing system; cloud computing application development
140-440

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Device Application Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-243 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เรียนรู้สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้
สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การสื่อสารกับระบบภายนอก การจาลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์
Introduction to hardware architecture characteristic and limitation for mobile device; tools and
languages for mobile device application development; principles of mobile device application development;
interface system application; communication with external system; testing and debugging simulation on computer
system
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140-451

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support Systems
ประเภทและกระบวนการการตั ด สิ น ใจ ลั ก ษณะของสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
องค์ประกอบของระบบตัดสินใจ แบบจาลองการจัดการ และแบบจาลองการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และการประยุกต์
Types and processes of decision support system (DSS); information for decision support; DSS
components; management models; data analysis model for decision support; DSS applications
140-452

เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-250 ระบบฐานข้อมูล หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร
หลักการของเหมืองข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ กระบวนการเตรียมข้อมูล เทคนิคการทาเหมือง
ข้อมูล การค้นพบความรู้ด้วยกฎความสัมพันธ์ การจาแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การประยุกต์การทา
เหมืองข้อมูล
Introduction to data mining; knowledge discovery; large data manipulating, data preprocessing; data
mining techniques, association rule mining, classification, clustering; data mining applications
140-460

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลั ก การของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ปั ญ หาพื้ น ฐานของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ความเข้ า ใจ
ภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบผู้เชี่ยวชาญ วิธีการแทนความรู้ วิธีการค้นหา
ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารตรวจแก้ แ ละวิ ท ยาการศึ ก ษาส านึ ก ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ส าหรั บ การแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ปัญญาประดิษฐ์ เช่น โปรล็อก หรือ ลิสป์
Definitions and objectives of Artificial Intelligence (AI); fundamental problems in AI; natural
language understanding; image processing; robotics control and expert system; knowledge representation;
problem space and search techniques, heuristics; cognitive sciences; typical AI application programming language
e.g., Prolog and LISP
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140-461

การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Game Design and Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การออกแบบและพัฒนาเกม ทฤษฎี เกม การออกแบบและพั ฒนาเกมคอมพิ วเตอร์ ซอฟต์แวร์ เ กม
วัฏ จักรการพั ฒ นาเกมเพื่ อการค้า การเรีย นรู้แนวทางเบื้องต้นของการออกแบบเกมเพื่ อให้เ กิ ดความคิ ด ในทาง
สร้างสรรค์ กรณีศึกษาเกมในปัจจุบัน จริยธรรมและการจัดระดับเกม รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา
Game design and development; game theories; computer game design and development; game
software; commercial game development life cycle; basic game design as an initiative idea; case studies; ethics
and level management of game; game development techniques
140-462

พื้นฐานในการสร้างโลกเสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Reality
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-140 ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 140-361 การ
ออกแบบกราฟิกส์และศิลปประยุกต์ หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พื้นฐานเบื้องต้นของการออกแบบและสร้างโลกเสมือนจริง ขั้นตอนการสร้างเนื้อหา 3 มิติเพื่อใช้ใน
โลกเสมือนจริง การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโลกเสมือนจริง ข้อจากัดและเทคนิคในการ สร้างโลกเสมือนจริงใน
รูปแบบต่าง ๆ
Fundamental of virtual design, method for creating content for 3D to use in virtual city, Programing
virtual city, Introduction of difference techniques to create a virtual city
140-463

เทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติบนเว็บ
3(2-2-5)
Web 3D Technologies
ศึกษาขบวนการสร้ างรูปทรงแบบจาลอง 3 มิติโดยใช้การคานวณทางคณิตศาสตร์และโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ที่สร้า งงาน 3 มิติ ศึกษาโปรแกรมภาษา VRML ที่ใช้ส ร้างรูปเสมือนจริงเป็นภาพกราฟิก ส์ 3 มิ ติ
โดยการศึ ก ษาการออกแบบการโต้ ต อบกั บ ผู้ ใ ช้ ทั น ที และจั ด การเกี่ ย วกั บ แสง เสี ย งในระบบ 3 มิ ติ แ ละสร้ า ง
ภาพเคลื่ อนไหว การเปลี่ ย นแปลงมุ ม มองของผู้ ใช้ ไ ด้ ใ นเวลาจริ ง โดยผ่ า นการรั บรู้ และเปลี่ย นมุ ม มองต่า ง ๆ
ภายในฉาก 3 มิติ รวมทั้งศึกษาขบวนการนาโครงงาน 3 มิติ เพื่อให้เป็นโครงงานที่สามารถเคลื่อนไหวบนเว็บ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในทาง ธุรกรรมบนเว็บ
Processing of 3D model using mathematical sciences and computer programming for creating 3D
work; The study of VRML language for creating virtual images; Converting virtual images into 3D image by
using; Principle of interactive design, Lighting, sound for 3D, creating motion graphics, pre-production,
production and post -production the 3D work on web and business related
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140-464

ดิจิทัลวิดีโอและเทคนิคพิเศษ
3(2-2-5)
Digital Video and Special Effect
เทคนิควิดีโอในการผลิตสื่อดิจิทัล การประยุกต์เทคนิคพิเศษ การสร้างสรรค์ การตัดต่อและการผลิต
ดิจิทัลวิดีโอ เหมาะสาหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะใช้เทคนิคพิเศษเพื่อช่วยสร้างดิจิทัลวิดีโอ
Pre-production, production and post-production of VDO, Applyment of special technique for VDO
Production
140-465

พื้นฐานวิศวกรรมทางเสียง
3(2-2-5)
Basic Sound Engineering
เทคโนโลยีของการบันทึกเสียง พื้นฐานในการบันทึกเสียง ทฤษฎีเกี่ยวกับเสียง การใช้โปรแกรมในการ
บันทึกเสียง การแก้ไข และปรับแต่ง การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในระดับ Studio
Sound Technologies; Basics of sound recording; Principles of sound; Learning computer program for
sound recording, edit and How to use recording studio equipment
140-490

อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
1(0-3-0)
Workshop in Information Technology IV
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่สาขากาหนด
Workshop on current technologies related to information technology
140-491

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(0-9-0)
Project in Information Technology II
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-391 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
เป็นวิชาที่ต่อเนื่องจากวิชา 140-391 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โดยเป็นการดาเนินงานใน
ส่วนที่เหลือ ต่อเนื่องจนกระทั่งเสร็จโครงงาน โดยมีการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมการนาเสนอผลงาน
Continuation from 140-391 Project in Information Technology I or developing another larger project;
report documentation and presentation under the adviser supervision
140-493

สหกิจศึกษา
6(0-36-0)
Cooperative Education
รายวิชาที่ตอ้ งเรียนก่อน: 140-393 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานจริงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลและแนะนา
ของอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา และที่ ปรึ กษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็ จ
โครงงานสหกิจศึกษา
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Practical experience in the area of Information Technology in a business establishment under
supervision and guidance of the academic advisor or the cooperative education advisor, as well as the guidance of
the managers of the establishment, report and presentation of cooperative education project
140-494

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
เงือ่ นไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
การสั ม มนาตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนด อาจเป็ น กรณี ศึ ก ษา และประเด็ น ใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คาแนะนาและ
ชี้แนะ
Seminar in current issues, case studies in information and communication technology; specific
content of the seminar changes each time it is offered
140-495

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(X-Y-Z)
Special Topics in Information Technology I
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special topics; novel theories or technologies related to Information Technology

140-496

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(X-Y-Z)
Special Topics in Information Technology II
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special topics; novel theories or technologies related to Information Technology

140-497

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3(X-Y-Z)
Special Topics in Information Technology III
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special topics; novel theories or technologies related to Information Technology

140-498

จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computing Ethics and Laws
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของ การเข้าถึงข้อมูล
ความถูกต้องแม่นยา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล สิทธิของ
ผู้บริโภค กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาทางกฎหมาย กรณีศึกษา
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Ethical issues in information and communication technology: information privacy, information
property, information accessibility, information accuracy; intellectual property, rights, information technology
laws, laws related to users and developers, data and information laws, problems, case studies
976-121

ระเบียบวิธีทางสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Methods
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ข องสถิติ ความหมายของข้อมู ล ความจาเป็นของการใช้ ข้อมู ล
ประเภทของข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล ระเบียบวิธีเก็บรวบรวมของข้อมูล หลักเบื้องต้นของการสารวจสิ่ง
ตัวอย่างและการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงตัว
แปรสุ่มเต็มหน่วย การแจกแจงของการซักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาแนกทางเดียว การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดี่ยว
โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติ
Meaning, scope and advantage of statistics; meaning of data; type and sources of data; data
collection methodology; principal of sample observation and experiment; data analysis; probability and
distributions; sampling and variables distribution; parameters estimation and hypothesis testing; Chi-square test;
one-way ANOVA, simple regression and correlation; utility softwares for statistics
976-300

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Supply Chain and Logistics Management Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-380 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมของระบบการผลิต การวิเคราะห์ การพยากรณ์และการวางแผนการผลิต การจัดการการผลิต
การจัดการวัตถุดิบ ระบบการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ นโยบายและการจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ยอดขาย
การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ระบบการขนส่งสินค้า การจัดเส้นทางและตารางการ
ขนส่ง การนาเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ การสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าและคู่ค้า การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบ
โลจิสติกส์
Comprehensive concepts of supply chain processes; production analysis, prediction and planning;
supply chain management, supplies and materials procurement system, inventory policy and management, sales
prediction; warehouse management; product distribution; logistics systems; logistics strategies; global exportimport shipping, logistics management; building customer and partner satisfaction; utilization of information
technology and communication in supply chain management and logistics systems
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976-301

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(2-2-5)
Electronic Marketing and Customer Relationship Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-380 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และ 140-310 หลักการตลาด
แนวคิดและบทบาทของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการและขั้นตอนในการบริห ารจัดการการตลาด
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการท าตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ความสาคัญและหลักการในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจ
และลูกค้า ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้า การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์แบบดั้งเดิมกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Electronic marketing concepts and roles, methodologies and procedure for electronic commerce
management; electronic marketing strategic analysis and development; electronic marketing tools; importance and
principles of customer relationship management (CRM); the effect of information technology on business and
customer; key indicators in business performance and customer satisfaction; applying information technology in
CRM; data management in CRM; comparison of traditional CRM and electronic CRM
976-402

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Banking
ศึกษาวิวัฒนาการ โครงสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่นามาใช้ในระบบงานธนาคาร
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น ระบบการฝากเงินและถอนเงิน ระบบการโอน
เงิ น ระบบการจั ด การเงิ นกู้ ระบบการจัด การบัตรเครดิ ต /เดบิต การทาธุ ร กรรมอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ณ จุ ด ซื้ อ ขาย
การนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้งาน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และระบบสารสนเทศอื่น ๆ
ที่มีการใช้งานในธนาคาร
Evolution, organization, and information technologies in Electronics Banking; information system for
banking transaction, e.g., money deposit and withdrawal, money transferring, loan, debit-credit card, electronic
point of sale and other related systems; application and integration of electronics trading and electronics banking
977-374

การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Verification and Validation
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 140-243 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
แนวคิดพื้นฐานและเทคนิควิธีการที่ใช้ในการทวนสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การทบทวน
ซอฟต์แวร์ การสืบสวนซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และรายงานปัญหาของซอฟต์แวร์
Fundamental concepts and methods for verification and validation of software work products;
software reviews, software inspection, software testing; software problem analysis and reporting
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977-377

สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
3(2-2-5)
Service-Oriented Architecture
แนวคิ ด และหลั ก การของสถาปัต ยกรรมเชิ ง บริ ก าร ความหมายของเซอร์ วิส การค้ น พบเซอร์ วิ ส
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแบบจาลองธุรกิจ การสร้างแบบจาลองเซอร์วิส การแปลงจากเป้าหมาย
ทางธุรกิจที่จาลองเป็นแบบจาลองธุรกิจไปสู่การออกแบบเซอร์วิส หลักการการออกแบบและการแตกเซอร์วิส
การติดต่อประสานงานระหว่างเซอร์วิส ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของเซอร์วิส ความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว
Principles and concepts of Service Oriented Architecture (SOA); meanings of services; service
discovery; business process management; business modeling; service modeling; transforming business model to
service model; service design and composition principles; services interoperation; reliability and Quality of
Service (QoS); security and privacy
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ภาคผนวก ญ
สาเนาระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2552
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิ จารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่ าด้วยการศึ กษาขั้ น
ปริญญาตรีเสียใหม่ ดังนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 313 (2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552
จึงให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2552”
ข้อ2 ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้
และมีความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือผู้อานวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหารหน่วยงานที่
นักศึกษาสังกัดอยู่
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่ า คณะกรรมการประจาคณะของคณะหรื อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่
นักศึกษาศึกษาอยู่
“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นกั ศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น
ข้อ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวิธีดังนี้
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5.1 การรับผ่านสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้แก่
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง
5.3 วิธีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
6.1 สาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
6.2 ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5
6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรังที่แพร่กระจายได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ข้อ 7 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกาหนด
และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ ต้ อ งช าระให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย

ให้ เ ป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่

มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและภาควิชา
ต่างๆ คณะหรือภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อานวยการศึกษาในวิชาการด้าน
นั้นแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหนึ่งๆ มี 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มี
จานวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การกาหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กาหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ หรือจานวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติหรือจานวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30-45 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.3 การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกอื่น ๆ ใช้เวลา 3-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจานวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45-90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
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9.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วยตนเอง
เป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คาปรึกษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องเรียน ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดหน่วยกิตโดยใช้
หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกาหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียน
รายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น
ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 กาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกาหนด สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือ ภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสาหรับภาคการศึกษานั้น
10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นคาร้องขอลาพัก
การ ศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้น
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน
22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และสาหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้น
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจานวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 10.5
ต้องขออนุมัติคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และจาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจานวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่าตามข้อ 10.5 มิฉะนั้นจะถือว่าการ
ลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ
10.7 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
หรือจากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ต้องกระทาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้
10.9.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์ หรือเมื่อพ้น
กาหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และผ่านอาจารย์ผู้สอน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะได้สัญลักษณ์ W
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10.9.3 เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 10.9.2 แล้ว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็น
10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจานวนหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจาก
คณบดี มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ
ข้อ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดาเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะเจ้าของ
รายวิชาจะกาหนด ซึ่งอาจกระทาโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนดในแต่ละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีได้หลาย
ครั้ง และการสอบไล่ หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น
11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของ
เวลาศึกษาทั้งหมดหรือ ได้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัด
และประเมินผล เว้นแต่ จะได้รับการอนุมั ติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็น ว่าเวลาศึกษาที่ไ ม่ครบนั้ น
เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้
11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือ
สัญลักษณ์
11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
พอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
ปานกลาง (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้
G (Distinction) หมายความว่า
ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี
P (Pass) หมายความว่า
ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้
F (Fail) หมายความว่า
ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก
ใช้สาหรับรายวิชาที่ไม่มีจานวนหน่วยกิต และรายวิชาที่มีจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนดให้มีการวัด
และประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G P F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา
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S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ ใช้สาหรับ
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต เป็นหน่วยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจใช้สาหรับ
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม
11.3.3 สัญลักษณ์อื่นๆ มีความหมายดังนี้
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผล
ไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษา
ได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจาคณะตามความในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ เมื่อได้
สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดาเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดู
ร้อนด้วย เมื่อพ้นกาหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือ
สัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที
W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อ
นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 10.9.2 หรือข้อ 16.1.2 แห่ง
ระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจาคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I อยู่ ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
ปกติถัดไป
R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนกาหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาค
การศึกษาปกติถัดไป ใช้สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่ และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมี
สาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา
การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะของ
คณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที
11.4 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรกาหนด หรือสัญลักษณ์
F ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือได้
สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการกาหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่น การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ
11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตร โดยไม่นับ
หน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U
11.6.2 การนับจานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาค
การศึกษา ตามความในข้อ 10.5 ให้นับรวมจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต

55
เป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย แต่จะไม่นามานับรวมในการคิดจานวนหน่วยกิตต่าสุดที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ
11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม
ที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้า โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้
เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่
11.7 การนับจานวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้
ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 1.00 หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บางหลักสูตรอาจกาหนดให้ได้ระดับคะแนนสูงกว่า 1.00
จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้
11.8 ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดย
คานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น
11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่
ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน
11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษามา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+, D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นา
ผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้
คานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3
11.10 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด ให้ผู้ที่
รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษา
ผู้นั้นสังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ และให้คณะกรรมการดาเนินงานวินั ยนักศึกษาที่
นักศึกษาผู้นั้นสังกัด พิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป โดยให้นักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผล
ดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น พร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพเป็น
นักศึกษา และถ้าหากมีความผิดร้ายแรงก็อ าจพิจารณาโทษทางวินัยประการหนึ่งประการใด หรือหลายประการได้อีก
ดังนี้
11.10.1 ให้พักการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ให้ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น
11.10.3 ให้ออก
11.10.4 ไล่ออก
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11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้
ให้คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ
ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจาแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับ
ภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก
สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.001.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
โดยให้จาแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้
12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
12.3.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.3.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง
และอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาอนุมัติ ให้ยึด
หลักเกณฑ์ดังนี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้ศึกษาอยู่ในคณะ
หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้
พัก
13.1.2 การกาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึก ษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า
13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ได้รับ
การเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดย
นักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชา
หรือสาขาวิชา
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13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่
รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาใน
หลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6
ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผู้ ที่เคยศึก ษาในมหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และผ่านการคั ดเลื อ กเข้ าศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้
แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่ น มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบโอนบาง
รายวิชา โดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะก่อน
14.4 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับ
หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมอีก เว้น
แต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิม ต่ากว่ามาตรฐานที่คณะหรือ
ภาควิชากาหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้าอีกได้ และให้นับหน่วยกิตราย
วิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิมที่นามาเทียบโอนหรือรับโอนได้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับ
เดียวกัน และมีปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม่
14.6.2 รายวิชาที่จะนามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ต้องมีผลการศึกษาตามที่
ภาควิชากาหนด โดยต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
14.6.3 ให้มีก ารเทีย บโอนหรือรับโอนรายวิ ชาได้ไ ม่เกินสามในสี่ข องจานวนหน่ว ย
กิตรวม ของหลักสูตรใหม่
14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
14.7.1 การเที ย บความรู้ จะเที ย บเป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทางาน จะคานึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
เป็นหลัก
14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์
การตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้
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14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะให้
จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก CS (credits from
standardized test)
14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก
CE (credits from exam)
14.7.5.3 ถ้ าได้ ห น่ว ยกิ ต จากการประเมิน การศึ ก ษา หรื อ การอบรมที่ จั ดโดย
หน่วยงานอื่น ให้บันทึก CT (credits from training)
14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits
from portfolio)
14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้ไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง
15.2 การรับโอนนักศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาขอ
โอนเข้าศึกษา และอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
15.2.1 นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนามาเทียบโอนตามความในข้อ 14.6 คิดเป็นหน่วยกิตตาม
หลักสูตรใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
เทียบเท่า
15.3 การสมัครขอโอนย้าย ให้ยื่นคาร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือนก่อนกาหนดวัน
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะโอนเข้าศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่งใบแสดงผลการศึกษา และ
คาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
ข้อ 16 การลา
16.1 การลาป่วยหรือลากิจ
16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจาก
อาจารย์ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
สาหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจจะอนุญาตให้
ปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได้
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16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทาให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอ
ผ่อ นผัน การสอบไล่ ต่ อ คณะภายในวั น ถั ดไป หลั ง จากที่ มี ก ารสอบไล่ รายวิ ช านั้ น เว้ น แต่ จ ะมี เหตุ ผลอั น สมควร
คณะกรรมการประจาคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็
ได้
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว
เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจาเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรอง
ของผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ และหรือได้รับทุนต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และข้อ
16.2.4 ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี
16.2.6 นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการ
อนุมัติให้ลาพัก ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว
16.3 ในการลาป่วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่วย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์
ด้วยทุกครั้ง
16.4 การให้พักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้น วินิจฉัยว่า
ป่ว ย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็ น ว่ าโรคนั้ น เป็ น อุ ปสรรคต่ อ การศึ ก ษา และหรื อ เป็ นอั น ตรายต่ อ ผู้อื่ น
คณะกรรมการประจาคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้
16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา
17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อกาหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นับรวมถึงรายวิชา
ที่ได้รับการเทียบโอนและที่รับโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วย
17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
2.00 หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อย
หนึ่งปีการศึกษา
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17.1.3 ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษา
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.1.3.3 หลักสูตร 6 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วน และไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
17.1.6 ได้ดาเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
17.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ากว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
17.2.4 ใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น จ านวนปี ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งกั น ตามแผนการศึ ก ษาของ
สาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา
17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง
17.3 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆของหลักสูตรสาขาวิชา
นั้น
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา หรือ
ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
17.5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 17.1 แต่ประสงค์จะขอเลื่อน
การเสนอชื่ อเพื่ อรับปริญญาออกไป โดยต้องการลงทะเบียนเรียนบางรายวิ ชาอีก อธิ การบดีโดยการเสนอของ
คณะกรรมการประจาคณะ อาจอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมได้
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ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาขอเข้า
ศึกษา และอธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณา
เทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม และให้นับ
หน่วยกิต รายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม
เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต่ากว่ามาตรฐาน คณะหรือ
ภาควิชากาหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมซ้าอีกได้ และให้นับหน่วยกิตรายวิชา
ดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6
ข้อ 19 การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน
19.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน
ได้
19.2 รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
20.1 ตายหรือลาออก
20.2 ถูกให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินัย
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกให้พัก
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
20.6 ได้ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่า 1.50 ยกเว้น นักศึก ษาที่ เริ่มเข้าศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก
20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับ
ภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับ
ภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
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20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับ
ภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจานวนปี
การศึกษาต่อเนื่องกัน ที่ได้กาหนดไว้ในแผนกาหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ สาหรับนักศึกษาที่รับโอนให้
นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย
20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา
20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ว่าป่วย จนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการดาเนินการใด ๆ ที่มิได้
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกาหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นต้องผ่อนผันข้อกาหนดในระเบียบนี้เป็น
กรณีพิเศษ เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอานาจ
ตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2552
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