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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขต/คณะ              วทิยาเขตภูเก็ต   คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
  

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย:  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษาองักฤษ:        Bachelor of Science Program in Electronic Business 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
           ภาษาไทย ช่ือเตม็ (ไทย) :         วทิยาศาสตรบณัฑิต (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) 

ช่ือยอ่ (ไทย) :           วท.บ. (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) 
 

           ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ (องักฤษ) :    Bachelor of Science (Electronic Business) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) :      B.Sc. (Electronic Business) 

 

3.  วชิาเอก (ไม่มี) 
 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  141  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ      
        หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้      
       ภาษาไทย และบางวชิาสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา   
       รับนกัศึกษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 
     ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเดิม  เร่ิมใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
 ไดรั้บอนุมติัจากสภาวชิาการในคราวประชุมวาระพิเศษ  เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัในคราวประชุมคร้ังท่ี 322 (3/2553)  
 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2553 
 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา  2553 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี

สาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในปีการศึกษา 2555 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1) นกัออกแบบและพฒันากระบวนการทางธุรกิจ 
2) นกัเขียนโปรแกรม หรือผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ 
3) นกัพฒันาโปรแกรมทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
4) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
5) นกัออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
6) นกัออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตท์างการตลาด 
7) นกัวชิาชีพในสถานประกอบการท่ีท างานเก่ียวกบัเทคโนโลย ี 
8) นกัวชิาชีพในสถานประกอบการท่ีท างานเก่ียวกบัธุรกิจ เป็นตน้ 

 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ 
    หลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา (สาขา) ปีทีจ่บ เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

1. นางรัตนา เวทยป์ระสิทธ์ิ ผศ. Ph.D.(Computer Science) 2542  
X-XXXX-XXX-XX-X-XX 

2. นางเลอลกัษณ์  บุญล ้า อาจารย ์ M.Sc.(Information 
Management) 

2549 X-XXXX-XXX-XX-X-XX 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

การพฒันาหลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 
2550-2554) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซ่ึงรวมถึงความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ ก่อใหเ้กิดทั้งความเปล่ียนแปลง โอกาสและภยัคุกคามทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการ
องค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ ใช้องคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการเรียนการสอน  รวมทั้งจดัให้มี
การศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ เพื่อน ามาผสมผสานร่วมกบัจุดแข็งของสังคมไทย 
การวางแผนหลกัสูตรน้ีเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยปี พ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ท่ี
เน้นการพฒันาด้าน IT ใน 5 สาขา ได้แก่ การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (Electronics 
Government) การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม  (Electronics Industry) การพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย์ (Electronics Commerce) การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาคการศึกษา (Electronics Education) การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคสังคม (Electronics Socity) 
รวมไปถึงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Industry) ให้มีขีดความสามารถและความ
เขม้แขง็มากข้ึน ความตอ้งการใหมี้การผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยทีั้งขั้นพื้นฐานและท่ีทนัสมยั โดยสามารถน าความรู้  เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาใช้
ในการพฒันา จดัการ ควบคุม ดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจเพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของธุรกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืในระยะยาว 

รวมทั้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยทุธ์ของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์อีกดว้ย 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

การวางแผนหลกัสูตรจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน และ
การใชค้อมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใชเ้ครือข่ายความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ต
ไดก้ลายเป็นส่ิงปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง การใชง้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัมีราคาและค่าใชจ่้ายท่ีถูกลง เช่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ตโฟนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมยัใหม่มี
ความเร็วสูงพอท่ีจะใช้ส่ือสารแบบมลัติมีเดียได้ และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่าง Wi-Max ซ่ึงจะ
น าไปสู่สังคมท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีจ  าเป็นจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มี
ความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนให้
การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวถีิชีวติของสังคมไทย  
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรใน   
เชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของอิเล็กทรอนิกส์และการแข่งขนัทางธุรกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงความเขา้ใจในผลกระทบของอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจ ต่อสังคม โดยตอ้งปฏิบติัตนอย่างมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
เทคโนโลยแีละการวจิยั และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง 
  12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการวิจยั และปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้  ความสามารถ  มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นนักพัฒนาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีจิตส านึกสาธาณะ     เน่ืองจาก
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นช่องทางในการถ่ายทอดวฒันธรรมจากต่างประเทศ  การ
มุ่งความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ   ซ่ึงอาจส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของนกัศึกษาเปล่ียนไป  
การพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีค  านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ  
โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งปัจจุบนัและอนาคต    
 

13. ความสัมพนัธ์ กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  
13.1. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

จ านวน 15 รายวชิา ไดแ้ก่ 
1) คณะวเิทศศึกษา จ านวน 15 รายวชิา คือ 

 975-110 ทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย                            
  Skills in Thai Communication 
 975-111 การสืบคน้สารสนเทศและการน าเสนองานวชิาการ 
  Information Searching and Presentation 

 975-150 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 
  Preparatory English  

 975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน       
  Fundamental English Listening and Speaking 
 975-152 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน     
  Fundamental English Reading and Writing 

 975-210 ทอ้งถ่ินศึกษา 
  Local Studies 



หลักสูตร E-Biz ปรับปรุง พ.ศ. 2553  ส ำหรับนักศึกษำ รหัส 53-57  

 5 

 975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย 
  Political Science and Thai Politics 
 975-250  ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 

  English for Business 
975-251 การพฒันาการอ่านและการเขียน 

   Reading and Writing Development 
 975-252   การสนทนาภาษาองักฤษ 

    Conversation in English 
975-310 วถีิชีวติกบัสังคม 

  The Way of Life and Society 
975-311 สังคมการท างาน 

  Working  Society   
975-450  ทกัษะการน าเสนอและการเป็นผูน้ า 

  Presentation and Leadership Skills                
 975-451   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ        
                    English for Academic Purposes 

975-452    ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 
  English for Job Application 

2) คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  
       สาขาวชิาภูมิสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 รายวชิา  คือ 
 988-331 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
  Geographic Information Systems 

13.2. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
1) คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  

กลุ่มวชิาแกน จ านวน 6 รายวชิา คือ 
 976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 
  Introduction to Business  
 976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ 
  Statistical Method 
 976-200 หลกัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
  Principles of Electronic Business 
 976-210 หลกัการตลาด 
  Principles of Marketing  
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 976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  Mathematics for Information Technology  
 976-231 หลกัการการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  Principles of  Data Communications and Computer Networks  

กลุ่มวชิาชีพ จ านวน 26 รายวชิา คือ 
 976-211 หลกัการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
  Principles of Accounting and Accounting Information Systems 
 976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
  Object-Oriented Programming  
 976-241 การโปรแกรมเวบ็ 
  Web Programming 
 976-261 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย  
  Multimedia Technology  
 976-303 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 
  Information Technology for Tourism Business  
 976-311 พฤติกรรมองคก์ร 
  Organization Behavior 
 976-312 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการประยกุต์ 
  Accounting Information Systems and Applications 
 976-313 การลงทุน 
  Investment  
 976-320 การวจิยัด าเนินการ 
  Operation Research 
 976-330 แนวคิดและเทคโนโลยขีองระบบปฏิบติัการ 
  Operating Systems Concept and Technology 
 976-331 การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์ 
  Server Systems Administration 
 976-332 การบริหารและการจดัการเครือข่าย 
  Network Administration and Management 
 976-333 การออกแบบและการจดัการเวบ็ 
  Web Design and Management 
 976-350 ปฏิบติัการการบริหารระบบฐานขอ้มูล 
  Database Systems Administration Laboratory 
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 976-351 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 
  Advanced Database Systems 
 976-353 การจดัการความรู้ 
  Knowledge Management 
 976-360 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 
  Human Computer Interaction  
 976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน  
  Pre-cooperative Education and Practical Training 
 976-402 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
  Electronics Banking  
 976-411 การเป็นผูป้ระกอบการ 
  Entrepreneurship 
 976-430 การจดัการความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ 
  Computer Systems Security Management 
 976-431 เทคโนโลยกีารส่ือสารแบบไร้สาย  
  Wireless Communication Technology 
 976-440 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 
  Web Services Development 
 976-441 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
  Mobile Device Application Development 
 976-452 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
  Management Information Systems  
 976-494 ขอ้กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  Legal and Ethical Considerations in Information Technology  
 

 13.3. การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกบัภาควิชา อาจารยผ์ูส้อน

และนกัศึกษาในการพิจารณารายวชิา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรายวชิา 
3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ดา้นเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีความรู้ ความช านาญในการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร (ICT) ไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจและรัฐกิจ โดยเนน้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรน้ีสามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพด้านธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 วตัถุประสงค์ 
1) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสาร เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจดัการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นท่ี 
2) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความช านาญในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร (ICT) 

และความรู้ด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานขององค์กร โดยเน้น
เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ 

3) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร (ICT) ท่ีน าไปสู่การศึกษาและการพฒันาความรู้ท่ีสูงข้ึน 

4) สร้างบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ใหมี้มาตรฐาน
ไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ. ก าหนด 

 

1. ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของธุรกิจ และการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลย ี

 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์  

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบ้ณัฑิตของ
ผูป้ระกอบการ 

2. ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจใน
ดา้นทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
ในการท างาน โดยเฉล่ียในระดบัดี 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3. พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและบริการวชิาการ 
ใหมี้ประสบการณ์ จากการน า
ความรู้ทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ไปปฎิบติังานจริง 

1.สนบัสนุนบุคลากรดา้นการ
เรียนการสอนใหท้ างานบริการ
วชิาการและงานวจิยัแก่องคก์ร
ภายนอก 

 

1. ปริมาณงานวิจยัและบริการวชิาการ 
    ต่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 
 

4. ส่งเสริมการจดัการเรียนการ 
    สอนใหเ้ป็น active learning 

1. เพิ่มพนูทกัษะอาจารยใ์นการ 
    จดัการเรียน   การสอนแบบ 
    active learning 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง 
    อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่างๆ  
3. ประเมินประสิทธิภาพการ 
    เรียนการสอนแบบ active 
    learning 
 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพนูทกัษะ  
     อาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ 
  เพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียน 

     การสอนแบบ active learning 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ 
     เรียนการสอนแบบ active learning 
4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ 
     เรียนการสอนแบบ active learning 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ 
    ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

1. เพิ่มพนูทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียน  การสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูส้อนจาก best practice การ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และการประเมินผลท่ี
เนน้พฒันาการของผูเ้รียนใน
แผนการจดัท ารายละเอียดของ
รายวชิา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน      ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

5. พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพนูทกัษะ 
     อาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ 
   เพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียน 

     การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
     ศูนยก์ลาง 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
   เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 

      ศูนยก์ลาง 
4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ 
   เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 

     ศูนยก์ลาง 
5. จ านวนรายวชิาท่ีก าหนดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6. จ านวนรายวิชาท่ีใชก้ารประเมินผล 
   ท่ีเนน้พฒันาการของผูเ้รียน 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
7. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ 
  สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ 

     ดว้ยตนเอง 
5.   ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้   ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
ทกัษะในการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้ง
ทกัษะการปฏิบติัทางวชิาชีพ  

2. ติดตามประเมินทกัษะอาจารย์
ในการจดัการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละดา้น 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพนูทกัษะ 
     อาจารย ์
2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรมการ 
  เพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

     ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
     จดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผล 
     การเรียนรู้แต่ละดา้น 
4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ 
     จดัการเรียนรู้ของอาจารย ์
5. ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่ละ 
     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจดัการศึกษาเป็นระบบทวภิาค และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไมม่ ี

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคตน้     เดือนมิถุนายน-กนัยายน 
 ภาคปลาย เดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ 
 ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ค านวณ หรือเทียบเท่า 
2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ของคณะเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีเรียนในสาขาวชิาชีพ 
2) ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ต ่า 
2) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิา

ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 
3) จดัการสอนเสริมให้แก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 
ชั้นปีท่ี 

จ านวนนักศึกษา /ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
1 80  80 80 80 80 
2 -  80 80 80 80 
3 - - 80 80 80 
4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จ านวนบณัฑิต - - -  80 

 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลยั  
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลกัสูตร 
          3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 141  หน่วยกิต 
          3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 

   2) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์  11 หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  7 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  105  หน่วยกติ 
   1) กลุ่มวชิาแกน  40 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยพีื้นฐาน       28  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ                                      12 หน่วยกิต 

   2) กลุ่มวชิาชีพ  65 หน่วยกิต 
       แผน ก. (สหกิจศึกษา) 

- บงัคบั  49  หน่วยกิต 
- เลือก  16  หน่วยกิต 

 
       แผน ข. (ฝึกงาน) 

- บงัคบั  43  หน่วยกิต 
- เลือก  22  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี   6  หน่วยกติ 
 

หมายเหตุ 
1. การเลือกแผน ก. (สหกิจศึกษา) หรือแผน ข. (ฝึกงาน) ให้ข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของ

นกัศึกษา โดยจะตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลือกจากคณะหรือหน่วยงานท่ีท าการสอน 
ร่วมกบัสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียน
ในรายวชิาดงักล่าว 

2. มีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รวมทั้ง
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้การใชชี้วิตในสังคม 
เช่น ค่ายจริยธรรม งานวิชาการประจ าปี การอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

 
 
 



หลักสูตร E-Biz ปรับปรุง พ.ศ. 2553  ส ำหรับนักศึกษำ รหัส 53-57  

 14 

          3.1.3 รายวชิา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป               30  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาภาษา 12  หน่วยกติ 

975-150* ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 
Preparatory English 

3(3-0-6) 

975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน 
Fundamental English Listening and Speaking 

3(3-0-6) 

975-152 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 
Fundamental English Reading and Writing 

3(3-0-6) 

 

และเลือกเรียนรายวชิาทางดา้นภาษาองักฤษอีก 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
975-250 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 

English for Business 
3(3-0-6) 

975-251 การพฒันาการอ่านและการเขียน 
Reading and Writing Development 

3(3-0-6) 

975-252 การสนทนาภาษาองักฤษ 
Conversation in English  

3(3-0-6) 

975-450 ทกัษะการน าเสนอและการเป็นผูน้ า 
Presentation and Leadership skills 

3(3-0-6) 

975-451 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

975-452 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 
English for Job Application 

3(3-0-6) 

 *  หมายเหตุ ใหล้งทะเบียนเรียนโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม 
 

2) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์   11  หน่วยกติ 
975-100 สุขภาวะกายและจิต 

Healthy Body and Mind 
3(2-2-5) 

975-101 
 

ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 
Wisdom of Living 

3(2-2-5) 

975-200 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
Co-curricular Activities 

1(0-0-3) 

และเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาสังคม และ/หรือ มนุษยศาสตร์ จ  านวน 3 หน่วยกิต ดงัน้ี 
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975-110 ทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย 
Skills in Thai Communication 

3(2-2-5) 

975-111 การสืบคน้สารสนเทศและการน าเสนองาน
วชิาการ 
Information Searching and Presentation 

3(2-2-5) 

975-210 ทอ้งถ่ินศึกษา 
Local Studies 

3(3-0-6) 

975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย 
Political Science and Thai Politics 

3(3-0-6) 

975-310 วถีิชีวติกบัสังคม 
The Way of Life and Society 

3(3-0-6) 

975-311 สังคมการท างาน 
Working Society 

3(2-2-5) 

และรายวชิาบงัคบัวชิาพลศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต เลือกเรียนได ้ดงัน้ี 
975-140 ฟุตซอล 

Futsal  
1(0-2-1) 

975-141 บาสเก็ตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

975-142 วอลเลยบ์อลชายหาด 
Beach Volleyball 

1(0-2-1) 

975-143 แบดมินตนั 
Badminton 

1(0-2-1) 

975-144 ลีลาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

975-145 แอโรบิค 
Aerobics  

1(0-2-1) 

975-146 โยคะ 
Yoga  

1(0-2-1) 

975-147 เทควนัโด 
Tae Kwon Do 

1(0-2-1) 

975-148 การด าน ้า 
Scuba Diving 

1(0-2-1) 

975-240 กีฬาและการพฒันาบุคลิกภาพ 1(0-2-1) 
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Sport and Personal Development 
975-241 การจดักิจกรรมค่ายพกัแรม 

Camping 
1(0-2-1) 

 

3) กลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

7 หน่วยกติ 
975-130 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม  

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

 
975-131 การใชค้อมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั  

Computer in Daily Life 
1(0-3-0) 

 
 

และเลือกเรียนรายวชิากลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ดงัน้ี  
975-132 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

Environmental Science  
3(3-0-6) 

975-133 เคมีในชีวติประจ าวนั 
Chemistry in Daily Life 

3(3-0-6) 

975-134 วทิยาศาสตร์กายภาพ 
Physical Science 

3(3-0-6) 

975-135 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(3-0-6) 

นอกจากรายวิชาท่ีก าหนดขา้งตน้แลว้ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีเปิดสอน
ในคณะอ่ืน/ในวิทยาเขตอ่ืน/มหาวิทยาลยัอ่ืน ท่ีคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่า
เทียบเท่ารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลยั สามารถน ามาเทียบเท่าแทนวิชาบงัคบัในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรน้ีได ้
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                ข. หมวดวชิาเฉพาะ                     105  หน่วยกติ 

1. กลุ่มวชิาแกน           40 หน่วยกติ 
 

1.1)  กลุ่มวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยพีืน้ฐาน 28  หน่วยกติ 
976-120 

 
คณิตศาสตร์  
Mathematics 

      3(3-0-6) 
 

976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ 
Statistical Method 

3(3-0-6) 

976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
Computer and Internet Technology 

3(2-2-5) 

976-140 ซอฟตแ์วร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Software and Computer Programming 

3(2-2-5) 

976-200 หลกัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Principles of Electronic Business 

3(2-2-5) 

976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

4(4-0-8) 

976-231 หลกัการการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Principles of  Data Communications and Computer 
Networks 

3(2-2-5) 

976-242 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 

3(2-2-5) 

976-250 ระบบฐานขอ้มูล 
Database Systems 

3(2-2-5) 

 
1.2) กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ      12  หน่วยกติ 

976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 
Introduction to Business 

3(3-0-6) 

976-111 องคก์รและการจดัการสมยัใหม่ 
Organization and Modern Management 

3(3-0-6) 

976-210 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

976-213 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 
Introduction to Economics 

3(3-0-6) 
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2. กลุ่มวชิาชีพ               65 หน่วยกติ 

2.1)  วชิาชีพบังคับ  
  แผน ก. (สหกจิศึกษา)  

49 หน่วยกติ 

976-150 ระบบสารสนเทศภายในองคก์ร 
Organization Information Systems 

3(2-2-5) 

976-211 หลกัการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Principles of Accounting and Accounting Information 
Systems 

3(3-0-6) 

976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

976-241  การโปรแกรมเวบ็  
Web Programming    

3(2-2-5) 

976-300 การจดัการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ 
Supply Chain and Logistics Management Systems 

3(2-2-5) 

976-301 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
Electronic Marketing and Customer Relationship 
Management  

3(2-2-5) 

976-302 ระบบการช าระเงินและระบบความมัน่คงส าหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Payment and Security for Electronic 
Business 

3(2-2-5) 
 

976-305 การออกแบบและนวตักรรมกระบวนการทางธุรกิจ 
Business Process Design and Innovation  

3(2-2-5) 

976-306 การท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบมีส่วนร่วม 
Collaborative Electronic Business 

3(2-2-5) 

976-333 การออกแบบและการจดัการเวบ็ 
Web Design and Management    

3(2-2-5) 

976-391 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Project in Electronic Business I 

2(0-6-0) 

976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน  
Pre-cooperative Education and Practical Training 

1(0-3-0) 

976-410 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 
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976-491 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Project in Electronic Business II 

3(0-9-0) 

976-492 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-0-36) 

976-493 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 

976-494 ขอ้กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2–2–5) 
Legal and Ethical Considerations in Information 
Technology 

3(2-2-5) 

 
  แผน ข. (ฝึกงาน) 43 หน่วยกติ 

976-150 ระบบสารสนเทศภายในองคก์ร 
Organization Information Systems 

3(2-2-5) 

976-211 หลกัการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Principles of Accounting and Accounting Information 
System 

3(3-0-6) 

976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

976-241  การโปรแกรมเวบ็  
Web Programming    

3(2-2-5) 

976-300 การจดัการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ 
Supply Chain and Logistics Management Systems 

3(2-2-5) 

976-301 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
Electronic Marketing and Customer Relationship 
Management  

3(2-2-5) 

976-302 ระบบการช าระเงินและระบบความมัน่คงส าหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Payment and Security for Electronics 
Business 

3(2-2-5) 
 

976-305 การออกแบบและนวตักรรมกระบวนการทางธุรกิจ 
Business Process Design and Innovation   

3(2-2-5) 

976-306 การท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบมีส่วนร่วม 
Collaborative Electronic Business 

3(2-2-5) 

976-333 การออกแบบและการจดัการเวบ็ 3(2-2-5) 
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Web Design and Management    
976-391 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 

Project in Electronic Business I 
2(0-6-0) 

976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน  
Pre-cooperative Education and Practical Training 

1(0-3-0) 

976-393 การฝึกงาน 
Practical Training 

320 ชัว่โมง 

976-410 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

976-491 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Project in Electronic Business II 

3(0-9-0) 

976-493 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 

976-494 ขอ้กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2–2–5) 
Legal and Ethical Considerations in Information 
Technology 
 

3(2-2-5) 

 2.2)  วชิาชีพเลอืก  
  แผน ก. (สหกจิศึกษา)  เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 16  หน่วยกติ 
  แผน ข. (ฝึกงาน)  เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 22  หน่วยกติ 

 

976-190 อบรมเชิงปฏิบติัการ 1 
Workshop I 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

976-261 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย  
Multimedia Technology    

3(2-2-5) 

976-290 อบรมเชิงปฏิบติัการ 2 
Workshop II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

976-291 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
Career Training 

320 ชัว่โมง 

976-303 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 
Information Technology for Tourism Business 

3(2-2-5) 
 

976-304 
 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Government 

3(2-2-5) 

976-311 พฤติกรรมองคก์ร 3(3-0-6) 



หลักสูตร E-Biz ปรับปรุง พ.ศ. 2553  ส ำหรับนักศึกษำ รหัส 53-57  

 21 

Organization Behavior 
976-312 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการประยกุต ์

Accounting Information Systems and Applications 
3(3-0-6) 

976-313 การลงทุน 
Investment 

3(3-0-6) 

976-314 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
Consumer Behavior 

3(3-0-6) 

976-315 ระบบบริหารราชการ 
Government Administrative Systems 

3(3-0-6) 

976-316 การจดัการคุณภาพ 
Quality Management 

3(3-0-6) 

976-317 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 

976-318 ธุรกิจระหวา่งประเทศ  
International Business 

3(3-0-6) 

976-319 การท าวจิยัธุรกิจและรายงาน 
Business Research and Reporting 

3(3-0-6) 

976-320 การวจิยัด าเนินงาน 
Operation Research 

3(2-2-5) 

976-330 แนวคิดและเทคโนโลยขีองระบบปฏิบติัการ 
Operating Systems Concept and Technology 

3(2-2-5)   

976-331 การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์ 
Server Systems Administration 

3(2-2-5) 

976-332 การบริหารและการจดัการเครือข่าย 
Network Administration and Management 

3(2-2-5) 

976-350 ปฏิบติัการการบริหารระบบฐานขอ้มูล 
Database Systems Administration Laboratory 

1(0-3-0) 

976-351 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 
Advanced Database Systems 

3(2-2-5) 

976-353 การจดัการความรู้ 
Knowledge Management 

3(2-2-5) 

976-360 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 
Human Computer Interaction 
 

3(2-2-5) 
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976-361 การออกแบบกราฟิกส์และศิลปประยกุต ์
Graphics  Design and Applied  Art 

3(2-2-5) 

976-390 อบรมเชิงปฏิบติัการ 3 
Workshop III 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

976-402 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Banking 

3(2-2-5) 

976-411 การเป็นผูป้ระกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

976-430 การจดัการความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer Systems Security Management 

3(2-2-5) 

976-431 เทคโนโลยกีารส่ือสารแบบไร้สาย 
Wireless Communication Technology 

3(2-2-5) 

976-440 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 
Web Services Development 

3(2-2-5) 

976-441 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
Mobile Device Application Development 

3(2–2–5) 

976-450 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
Decision Support Systems 

3(2-2-5) 

976-451 คลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูลส าหรับงานธุรกิจ 
Data Warehousing and Data Mining in Business 

3(2-2-5) 

976-452 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
Management Information Systems     

3(2-2-5) 
 

976-453 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดักิจกรรม 
Event Management Information Systems 

3(2-2-5) 

976-490 อบรมเชิงปฏิบติัการ 4 
Workshop IV 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

976-495 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Special Topics in Electronic Business I 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

976-496 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Special Topics in Electronic Business II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

976-497 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 
Special Topics in Electronic Business III 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-140  โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  
Data Structures and Algorithms       

3(2-2-5) 
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988-331 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 

 
และเพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ อาจก าหนดรายวชิาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ซ่ึงพิจารณาแลว้วา่มีประโยชน์ต่อสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ป็นวชิาเลือกในหมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาชีพ เพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6  หน่วยกติ 

    นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาใด ๆ  ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์      หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้นกนั หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาวชิา ใน
หมวดศึกษาทัว่ไป  วชิาเฉพาะ หรือรายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ 

 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาทีใ่ช้ในหลกัสูตรและหน่วยกติ 

ความหมายของรหัสประจ าวชิา 
รหสัประจ าวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 6 หลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2  กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมีเคร่ืองหมาย 
ขีดคัน่(-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหสัประจ าวชิาดงัน้ี  

1. รหสั 3 หลกัแรก หมายถึง รหสัประจ ากลุ่มวชิา มีความหมายดงัน้ี 
รหสั 975 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปและหมวดวิชาเลือกเสรี

สุขภาพ และอ่ืนๆ ในวชิาเดียวกนัมากกวา่หน่ึงศาสตร์ข้ึนไป 
รหสั 976 หมายถึง กลุ่มวชิาในหมวดวชิาเฉพาะสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
รหสั 977 หมายถึง กลุ่มวชิาในหมวดวชิาเฉพาะสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
รหสั 988 หมายถึง กลุ่มวชิาดา้นวทิยาศาสตร์ประยกุตแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

 
2. รหสั 3 หลกัหลงั มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  ตวัเลขหลกัท่ี 4 หมายถึง รหสัชั้นปีของรายวชิาท่ีจดัใหเ้รียนตามแผนการศึกษา 
2.2 ตวัเลขหลกัท่ี 5 หมายถึง หมายถึงกลุ่มวชิายอ่ยของ 3 หลกัแรก ดงัน้ี 

กลุ่มวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
0 หมายถึง กลุ่มวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
1 หมายถึง กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 
2 หมายถึง กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3 หมายถึง กลุ่มวชิาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4 หมายถึง กลุ่มวชิาโปรแกรม 
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5 หมายถึง กลุ่มวชิาฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
6 หมายถึง กลุ่มวชิามนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 
7 หมายถึง กลุ่มวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
9 หมายถึง กลุ่มวชิาอ่ืนๆ 

 
ความหมายของจ านวนหน่วยกติ 

รหสัประจ าวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 6 หลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมีเคร่ืองหมาย
ขีดคัน่(-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหสัประจ าวชิาดงัน้ี  

เลขตวัท่ี 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตวัท่ี 2 หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
เลขตวัท่ี 3 หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัต่อสัปดาห์ 
เลขตวัท่ี 4 หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
ตวัอยา่งเช่น  976-360 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
หมายถึง รายวิชาน้ีเปิดสอนในชั้นปีท่ี 3 เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ จ  านวน

หน่วยกิต 3 หน่วยกิต มีการสอนทฤษฎี 2 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบติั 2 คาบ/สัปดาห์ และฝึกฝนดว้ยตนเอง 5 
คาบ/สัปดาห์ 

ในค าอธิบายรายวชิามีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง

จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียน
เรียนรายวชิานั้น และในการประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใดๆ ก็ได ้

2. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวชิาท่ีผูล้งทะเบียนรายวชิาหน่ึงๆ 
        จะตอ้งลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผา่นการประเมินผลมา 
        ก่อนแลว้ก็ได ้และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้อน่ึงการท่ีรายวชิา B 
        เป็นรายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา A มิไดห้มายความวา่รายวชิา A จะตอ้งเป็น 
        รายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา B ดว้ย 
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          3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 
 

  หน่วยกติ 
975-130 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 
975-100 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
975-150 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม หรือ 3(3-0-6) 
975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
975-xxx วชิากีฬา พลศึกษาและนนัทนาการ 1(X-Y-Z) 
976-120 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
975-131 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั 1(0-3-0) 
976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6) 
976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 รวม 20 หน่วยกติ 

 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
 

  หน่วยกติ 
975-101 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 
975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน**   หรือ 3(3-0-6) 
975-152 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน*** 3(3-0-6) 
975-xxx วชิาทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
976-111 องคก์รและการจดัการสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ 3(3-0-6) 
976-140 ซอฟตแ์วร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
976-150 ระบบสารสนเทศภายในองคก์ร 3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
 

หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวชิา 975-150 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม *รายวชิา 
975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน **และรายวชิา 975-152 การอ่านและ
เขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน*** ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
 

  หน่วยกติ 
975-200 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1(0-0-3) 
975-xxx วชิาดา้นภาษา 3(X-Y-Z) 
976-200 หลกัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
976-210 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3(2-2-5) 
976-242 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
976-250 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 1(X-Y-Z) 
 รวม 20 หน่วยกติ 

 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
 

  หน่วยกติ 
975-xxx วชิาดา้นภาษา 3(X-Y-Z) 
976-211 หลกัการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(3-0-6) 
976-213 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 4(4-0-8) 
976-231 หลกัการการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
976-241 การโปรแกรมเวบ็ 3(2-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 1(X-Y-Z) 
 รวม 20 หน่วยกติ 
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ปีที ่3  
ภาคการศึกษาที ่1 
 

  หน่วยกติ 
975-xxx วชิาทางสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศ์าสตร์ 3(X-Y-Z) 
976-300 การจดัการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
976-301 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
976-302 ระบบการช าระเงินและระบบความมัน่คงส าหรับธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ 
3(2-2-5) 

976-333 การออกแบบและการจดัการเวบ็ 3(2-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 6(X-Y-Z) 
 รวม 21 หน่วยกติ 

 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
 

  หน่วยกติ 
976-305 การออกแบบและนวตักรรมกระบวนการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
976-306 การท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5) 
976-391 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 2(0–6-0) 
976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน 1(0-3-0) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 8(X-Y-Z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(X-Y-Z) 
 รวม 20 หน่วยกติ 

 
 
ภาคฤดูร้อน 

แผน ข. (ฝึกงาน) 
 

976-393 การฝึกงาน 320 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 

 
แผน ก. (สหกจิศึกษา) 

976-492 สหกิจศึกษา  6(0-0-36) 
 

แผน ข. (ฝึกงาน) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 6(X-Y-Z) 

 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  หน่วยกติ 
976-410 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3(3-0-6) 
976-491 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2 3(0-6-0) 
976-493 สัมมนา 1(0-2-1) 
976-494 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(X-Y-Z) 
 รวม 13 หน่วยกติ 

 
หมายเหตุ   แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
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          3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
อยูใ่นภาคผนวก ข. 

 

    3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
          3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒิุ/สาขาวิชา/ 
สถาบนั 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 2553 2554 2555 2556 

1. นางรัตนา  เวทยป์ระสิทธ์ิ 
 

ผศ. Ph.D. (Computer Science) 
Griffith University, Australia 

300 300 300 300 

2. นางสาวกาญจนา  ทองกล่ิน 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

300 300 300 300 

3. นางมณีรัตน์  บุญล ้า 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

300 300 300 300 

4. นางเลอลกัษณ์  บุญล ้า 
 

อาจารย ์ M.Sc. (Information 
Management) 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

300 300 300 300 

5. Mr. Sakib Jalil 
 

อาจารย ์ M.Sc. (Technology) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ 
สิรินธร 

300 300 300 300 

 
          3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดบั 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒิุ/สาขาวิชา/ 
สถาบนั 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 2553 2554 2555 2556 

1. นายพนัธ์  ทองชุมนุม 
 

รศ. ปรด.(วธิวีทิยาการวจิยั) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  

150 150 150 150 

2. นางสาวชุติมา  พิศาลย ์
 

อาจารย ์ Ph.D. (Technology) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ 
สิรินธร 

300 300 300 300 

3. นางสาวจนัทร์นิภา  
หวงัธรรมาชีพ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

300 300 300 300 

4. นางสาวจามิกร  หิรัญรัตน ์
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

300 300 300 300 
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ล าดบั 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง

ทาง
วชิาการ 

คณุวฒิุ/สาขาวิชา/ 
สถาบนั 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 2553 2554 2555 2556 

5. นางชุติมา  ต่อเจริญ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

300 300 300 300 

6. นางสาวมนชนก  ทองเทพ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคณนา)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

300 300 300 300 

7. นายวศิน  เสง่ียมกลุ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

300 300 300 300 

8. นางสาววรวกิา  วฒันสุนทร 
 

อาจารย ์ วท.ม. (การจดัการวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) 
มหาวทิยาลยัอชัสมัชญั 

300 300 300 300 

9. นายอดิศกัด์ิ  อินทนา 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

300 300 300 300 

10. Mr.Nyan Bo Bo 
 

อาจารย ์ M.Sc. (Technology) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ 
สิรินธร 

300 300 300 300 

 
          3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

อาจารยแ์ละบุคลากรขององคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SIPA) สถาน
ประกอบการและบริษทัเอกชนในพื้นท่ี เป็นตน้ 

 

                                                                           
ล าดบั 

ช่ือ-สกลุ 
 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวชิา/ 
สถาบัน 

ภาระการสอน 
ชม./ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 
1. นางสาวสุดารัตน์  ตราหยก 

x xxxx xxxxx xx x 
Senior Accounting 
Officer 

M.A. (Accounting) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

45 45 45 45 

2. นายวศิิษฐ ์ วงศว์ไิล 
x xxxx xxxxx xx x 

ผูจ้ดัการโครงการ 
& สถาปนิก
ซอฟตแ์วร์ 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

120 120 120 120 
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ล าดบั 

ช่ือ-สกลุ 
 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

ต าแหน่ง/ ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวชิา/ 
สถาบัน 

ภาระการสอน 
ชม./ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 
3. นายโสภณ   แยม้กล่ิน 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารยพ์ิเศษคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

M.S.  (Management of 
Information System) 
College of Business, 
University of Houston – 
Clearlake, USA 

120 120 120 120 

4. นายศกัด์ิดา  ชาติวงัศากลุ 
x xxxx xxxxx xx x 

สถานีไฟฟ้าถลาง 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.ถลาง 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

120 120 120 120 

5. นายสิทธิชยั  ลิมาพร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารยค์ณะ
วทิยาการจดัการ 
มอ.หาดใหญ่ 

วศ.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

120 120 120 120 

6. นางสาวอรทยั  เกิดทรัพย ์
x xxxx xxxxx xx x 

ผูจ้ดัการศูนยท์กัษะ
การเรียนรู้ ICT 
ภูเก็ต 

M.S. (Management of  
Information System)  
The University of Texas, 
USA 

120 120 120 120 

7. นางสาวปรางทิพย ์ ยพุา 
x xxxx xxxxx xx x 

Customer 
Coordinator, 
สงักดั ลากนู่า  
แกรนด ์ ลิมิตเท็ต 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

45 45 45 45 

8. นายเอกอนนัต ์ ทองแท ้
x xxxx xxxxx xx x 

รับราชการต ารวจ 
ต ารวจภูธรภาค 8  
จ.สุราษฎธ์านี 

วท.ม (การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

60 60 60 60 

9. Mr.Ganash  Satkunalingam 
xxxxxx 

Managing Director,                                      
IngeServe 
(Thailand) Co.LTd 

B.IT (Hons) (Information 
System Engineering) 
Multimedia University, 
Malaysia 

45 45 45 45 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) 

หลกัสูตรตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้นหลกัสูตรจึง
ก าหนดการฝึกประสบการณ์ในวชิาชีพไวเ้ป็น 2 แผน คือ แผนสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต และแผน
ฝึกงาน 320 ชัว่โมง อยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก  นกัศึกษาแต่ละคนจะตอ้งเลือกแผนใดแผนหน่ึง  เพื่อฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา/ อาจารยนิ์เทศก ์
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปใชก้บังานลกัษณะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
4) มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวัใหเ้ขา้

กบัหน่วยงานท่ีไปฝึกประสบการณ์ได ้
5) มีความกลา้แสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

    4.2 ช่วงเวลา 
การฝึกงาน   ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาท่ี 3  
สหกิจศึกษา   ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 ส าหรับสหกิจศึกษา  

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การฝึกงาน   320 ชัว่โมง 
สหกิจศึกษา   จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
ขอ้ก าหนดในการท าโครงงาน ตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกตเ์ทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ หรือ

เพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยตอ้งมีธุรกิจท่ีอา้งอิงและคาดว่าจะน าไปใช้
งานหากโครงงานส าเร็จ โดยมีจ านวนผูร่้วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานท่ีตอ้งน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนดอยา่งเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลงานวิจยัเพื่อพฒันางาน
ดา้นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

โครงงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนกัศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยุกต์ในการท า
โครงงาน ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นกัศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม ในการท า
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
    5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
    5.4 จ านวนหน่วยกติ 

5 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นโครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 จ  านวน  2 หน่วยกิต และโครงงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 จ  านวน 3 หน่วยกิต 
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    5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชัว่โมงการให้ค  าปรึกษา จดัท าบนัทึกการใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั 

โครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกา้วหน้าในการท าโครงงาน ท่ีบนัทึกในสมุดให้ค  าปรึกษาโดยอาจารยท่ี์
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรม
และการท างานของระบบ โดยโครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถท างานไดใ้นขั้นตน้ โดยเฉพาะการท างาน
หลกัของโปรแกรมและการจดัสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารยส์อบไม่ต ่ากวา่ 3 คน 

 
 
 



หลักสูตร E-Biz ปรับปรุง พ.ศ. 2553  ส ำหรับนักศึกษำ รหัส 53-57  

 34 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.  มีวจิารณญาณของการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. จดักิจกรรมในรายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้การถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

2. สนบัสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ีเนน้การถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

3. จดักิจกรรมในการน าเสนอโครงการท่ีเนน้การถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

4. สนบัสนุนการร่วมโครงการในวนัถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวทิยาลยั 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของ
นกัศึกษา 

6. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
2. ความรับผดิชอบ  มีวนิยัในตนเอง 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม     
มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหา  

1. มีกติกาท่ีจะสร้างวนิยัในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา 
เขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  ส่งงานตรงเวลา การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน เสริมความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น 

2. ก าหนดใหมี้รายวชิาซ่ึงนกัศึกษาตอ้งท างานเป็นกลุ่ม และมี
การก าหนดหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคน ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม
ในการท างาน  เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัศึกษาไดส้ร้างภาวะ
ผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี   

3. มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวยีนกนั
เป็นหวัหนา้ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกใหน้กัศึกษามี
ความรับผดิชอบ  มีความคิดริเร่ิมในการแกปั้ญหา 

3. มีความสามารถดา้นการใช ้
ภาษาองักฤษ 

1.  พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
2.   เขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
3.   จดักิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการ 
     ใชภ้าษาองักฤษ 
4.   ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคณะ/ 
      มหาวทิยาลยั 
5.   สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน 
      สถานประกอบการท่ีตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   
3) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

2.1.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
3) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ

รับผดิชอบ 
4) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้จากสถาณการณ์จริง บทบาทสมมติ 

กรณีตวัอยา่ง 
6) มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเนน้คุณธรรม จริยธรรม 
7) มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดา้นจริยธรรมท่ีไม่ซบัซอ้น 
8) ตดัสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และประโยชน์ของสังคม

มากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน 
9) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 
2)  และการร่วมกิจกรรม 
3)  ความมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
4)  การรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5)  พฤติกรรมการเรียนและการสอน 
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   2.2. ความรู้ 
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจความตอ้งการทางดา้นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง
ประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

3) สามารถออกแบบ พฒันา ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินองคป์ระกอบต่างๆ ของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ใหต้รงตามขอ้ก าหนด 

4) สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการของเทคโนโลยทีางดา้นธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการน าไปประยกุตอ์ยา่งต่อเน่ือง 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.2.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/การฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย   
2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

2.3. ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูล  
แปลผล และสรุปเพื่อตอบค าถามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยใชอ้งคค์วามรู้ทาง
วชิาชีพและท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) มีความสามารถแกปั้ญหาดว้ยความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั 
ผสมผสานแนวคิดทางธุรกิจ  และพฒันาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กบัสถานการณ์ 
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3) มีความใฝ่รู้  สามารถคน้หาขอ้เทจ็จริง ท าความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูล
แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

   2.3.2.  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น 

        สะทอ้นการคิด  อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโตว้าที การจดัท าโครงการ การ 
        ทดลองในห้องปฏิบติัการ ฯลฯ 

2) จดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 
2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 
4) การใชแ้บบทดสอบ/สัมภาษณ์ท่ีใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา 

2.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน และรับผดิชอบในการกระท าของตน 
2) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
3) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี 
      ประสิทธิภาพ 
5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 

2.4.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
          ความรับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ 
     ระหวา่งบุคคล 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมของ 
      องคก์ร ฯลฯ ในรายวชิาต่าง ๆ  

2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
2.5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวิเคราะห์ 

แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
2) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธภาพ 
3) รู้จกัเลือกการใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) มีวจิารณญาณในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

2.5.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
          และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การเขียน ใน
ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

3) จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทาง 
      คณิตศาสตร์ และสถิติ 

2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
          เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเมินจาก 
1) ทกัษะการพดูในการน าเสนอผลงาน 
2) ทกัษะการเขียนรายงาน 
3) ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้

อยา่งเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
    (Curriculum Mapping)  

แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละรายวชิาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบา้ง โดยระบุวา่เป็นความ
รับผดิชอบหลกัหรือรับผดิชอบรอง 

3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวนิยั  ซ่ือสัตย ์สุจริต รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
       ส านึกในหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
2) ตระหนกัและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และนานาชาติ 
3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม 

ความรู้ 
1) เขา้ใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ 
2) มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง  ๆ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
3) แสวงหาความรู้จากงานวจิยั  หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

ทกัษะทางปัญญา 
1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม        
2) สามารถสืบคน้และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3) สามารถคิดวเิคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
4) สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม     
2) สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ทั้งในฐานะผูน้ าและ

สมาชิกของกลุ่ม 
3) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเร่ิม วางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งด ารงชีวติ

ไดอ้ยา่งมีความสุข 
5) รับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน

และเขียน 
2) กา้วทนัเทคโนโลยปัีจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
3) เขา้ใจปัญหา วเิคราะห์ และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการ

แกปั้ญหา 
ทกัษะพสัิย 

1) ทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้ง 
2) มีทกัษะเบ้ืองตน้ในการออกก าลงักาย เล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ 
3) มีทกัษะการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ 
4) ตระหนกัและเห็นคุณค่าในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบั 

        ชีวติประจ าวนั 



แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั                          O  ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะพสัิย 

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

975-100 สุขภาวะกายและจิต    O O O O O O O     O O O O  O  O 
975-101 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  O  O O O O  O      O O O O   O O 
975-110 ทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย     O O O O O O O O O O O  O O     
975-111 การสืบคน้สารสารสนเทศและ 
              การน าเสนองานวชิาการ 

   O O  O  O O O O O O O   O     

975-130 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม       O   O O O O O O O  O     
975-132 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม     O O O O O O     O O O O     
975-133 เคมีในชีวิตประจ าวนั     O O O O O O O O O O O O O O   O  
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะพสัิย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
975-200 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  O  O  O  O       O  O O     
975-210 ทอ้งถ่ินศึกษา    O O O O O O  O O O O O O O O     
975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย    O O O O O O O O O O O O O O O     
975-230 ชุมชนมหาวทิยาลยัเขียว  O  O O O O O O      O O O O     
975-240  กีฬาและการพฒันาบุคลิกภาพ    O O O O O O O O O O O O O O O     
975-241  การจดักิจกรรมค่ายพกัแรม  O O O O O O O O O     O O O O   O  
975-310 วถีิชีวติกบัสังคม     O O O O O O O O O O O O O O     
975-311 สังคมการท างาน     O O O O O O O O O O O O O O     
975-450 ทกัษะการน าเสนอและการเป็นผูน้ า    O O O O O O O     O   O     
กลุ่มวชิาพลศึกษา  O O    O   O O  O          

กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ     O O O O O O O O O O O  O O     
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3.2 กลุ่มวชิาแกน วชิาชีพบังคับ และวชิาชีพเลอืก  
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
2) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม   
3) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ ความเป็น   

             มนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

     ความรู้ 
1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจความตอ้งการทางดา้นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งประยกุต์

ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
3) สามารถออกแบบ พฒันา ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินองคป์ระกอบต่างๆ ของธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ใหต้รงตามขอ้ก าหนด 
4) สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการของเทคโนโลยทีางดา้นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมทั้งการน าไปประยกุตอ์ยา่งต่อเน่ือง 
5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูล แปลผล และ

สรุปเพื่อตอบค าถามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยใชอ้งคค์วามรู้ทางวชิาชีพและท่ีเก่ียวขอ้ง 
2)  มีความสามารถแกปั้ญหาดว้ยความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั 

ผสมผสานแนวคิดทางธุรกิจ  และพฒันาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

3)  มีความใฝ่รู้  สามารถคน้หาขอ้เทจ็จริง ท าความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มูลแนวคิดและ
หลกัฐานใหม่ ๆ จากขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
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ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) ตระหนกัในหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน และรับผดิชอบในการกระท าของตน 
2) วางตวัไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
3) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4) สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์ร และกบับุคคลทัว่ไป 

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
2) สามารถส่ือสารทั้งการพดูและการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธภาพ 
3) รู้จกัเลือกการใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเร่ืองและผูฟั้งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
4) มีวจิารณญาณในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม 



แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั                          O  ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาแกน  
976-120 คณิตศาสตร์   O O      O     O O       
976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ   O O O  O   O  O   O  O O O O   
976-130 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต 

  O O     O   O O  O     O O O 

976-140 ซอฟตแ์วร์และการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  O  O    O O     O  O O    O 

976-200 หลกัการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

O   O O   O       O   O   O  

976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

   O           O   O  O  O 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-231 หลกัการการส่ือสารขอ้มูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  O O    O O O O     O O   O O  

976-242 การวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

O  O O O   O O O   O  O   O   O O 

976-250 ระบบฐานขอ้มูล   O O     O O   O  O  O  O O O O 
976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ธุรกิจ 

   O   O O O    O O O   O O   O 

976-111 องคก์รและการจดัการ
สมยัใหม ่

   O O  O O      O O   O O   O 

976-210 หลกัการตลาด    O O  O O O     O O O      O 
976-213 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้    O   O O O    O O O   O    O 
กลุ่มวชิาชีพบังคับ  
976-150 ระบบสารสนเทศภายใน
องคก์ร 
 

  O O O  O   O  O O   O  O  O  O 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-211 หลกัการบญัชีและระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

O  O  O     O  O   O       O 

976-240 การโปรแกรมเชิง 
ออ็บเจกต ์

  O O         O  O  O   O O O 

976-241 การโปรแกรมเวบ็   O O         O  O  O   O O O 
976-300 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน
และระบบโลจิสติกส์ 

O  O O O   O O   O O     O  O O O 

976-301 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 

O   O O    O O   O  O  O O    O 

976-302 ระบบการช าระเงินและ
ระบบความมัน่คงส าหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  O    O  O O   O    O O  O O O 

976-305 การออกแบบและ
นวตักรรมกระบวนการทางธุรกิจ 
 

O   O O    O O  O O    O O  O O O 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-306 การท าธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีส่วนร่วม 

   O     O O   O    O O O    

976-333 การออกแบบและการ
จดัการเวบ็ 

  O O     O O   O    O  O    

976-391 และ 976-491โครงงานทาง
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1, 2 

              O   O O    

976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน 

     O O  O O  O   O      O  

976-410 การจดัการเชิงกลยทุธ์    O    O O     O O    O    
976-492 สหกิจศึกษา        O O O             
976-393 การฝึกงาน        O O O             
976-493 สัมมนา   O O     O O   O    O  O   O 

กลุ่มวชิาชีพเลอืก  
976-261 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
 

O O   O     O O O  O O   O O    
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-291 การฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

  O O  O O  O  O O       O O O O 

976-303 เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 

  O O O   O O   O O  O   O O O   

976-304 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับหน่วยงานราชการ 

  O O O   O O   O O  O   O O O   

976-311 พฤติกรรมองคก์ร   O         O O  O  O O O  O  
976-312 ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีและการประยกุต์ 

  O O     O O           O O 

976-313 การลงทุน    O O       O O  O  O O   O O 
976-314 พฤติกรรมผูบ้ริโภค   O O O   O O    O  O O  O  O  O 
976-315 ระบบบริหารราชการ   O O O   O O   O O  O   O O O   
976-316 การจดัการคุณภาพ    O O  O O O    O O O   O    O 
976-317 การบริหารโครงการ   O O     O O   O    O  O   O 
976-318 ธุรกิจระหวา่งประเทศ    O    O O O   O  O O O  O O O O 
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-319 การท าวจิยัธุรกิจและ
รายงาน 

  O     O O O     O O O O    O 

976-320 การวจิยัด าเนินงาน O  O      O O   O    O   O   
976-330 แนวคิดและเทคโนโลยี
ของระบบปฏิบติัการ 

   O O  O  O O O  O   O  O O  O  

976-331 การบริหารระบบ
เซิร์ฟเวอร์ 

      O O O   O O  O O  O O  O  

976-332 การบริหารและการจดัการ
เครือข่าย 

      O O O   O O  O O  O O  O  

976-350 ปฏิบติัการการบริหาร
ระบบฐานขอ้มูล 

  O O   O O O O   O O O     O O O 

976-351 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง   O O     O O   O O O     O O O 
976-353 การจดัการความรู้   O O    O  O    O O        
976-360 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละ
คอมพิวเตอร์ 

O        O O      O   O    
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-361 การออกแบบกราฟิกส์และ
ศิลปประยกุต ์

O O   O     O O O  O O   O O    

976-402 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์   O O   O     O O  O  O    O  
976-411 การเป็นผูป้ระกอบการ   O    O O     O      O   O 
976-430 การจดัการความมัน่คงของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

   O   O     O   O  O    O  

976-431 เทคโนโลยกีารส่ือสาร
แบบไร้สาย 

  O O O   O   O O O  O  O O O  O  

976-440 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ O  O  O   O O O  O O  O  O O O  O O 
976-441 การพฒันาโปรแกรม
ประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

   O O    O O  O O  O  O O O  O  

976-450 ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 

O  O O O    O O  O O     O  O  O 

976-451 คลงัขอ้มูลและการท า
เหมืองขอ้มูลส าหรับงานธุรกิจ 

  O O     O     O O  O   O   
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รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-452 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ 

  O O    O O    O    O O   O  

976-453 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดักิจกรรม 

  O O     O O   O  O  O O O    

977-140 โครงสร้างขอ้มูลและ
อลักอริทึม 

  O O    O O O   O   O O    O O 

988-331 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

O   O O O O O O      O  O O O    
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานหลกัสูตร 
2) สาขาวชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวชิา  
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบติังานในสถานประกอบการจากอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้ก่ียวขอ้งในสถาน

ประกอบการ ผลงานของนกัศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
1) เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3) เป็นไปตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลตามท่ีคณะไดป้ระกาศเป็นคราวๆไป 
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หมวดที่ 6. การพฒันาคณาจารย์   

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดบัมหาวิทยาลยั 
1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
2) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
การเตรียมการในระดบัคณะ 
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้และเขา้ใจนโยบายของคณะ หลกัสูตรท่ีสอน 

และใหค้  าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2) จดัอาจารยป์ระจ า เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและแนะน าอาจารยพ์ิเศษใหมี้ความเขา้ใจหลกัสูตร

และบทบาทของรายวชิาท่ีรับผดิชอบสอนในหลกัสูตร 
3) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวจิยั

ดา้นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและ
วชิาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 

2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1. การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 
1) จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวชิาพื้นฐาน การ

สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนอาจารยม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทกัษะ

การจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้งการวดัและการ
ประเมินผล 

การพฒันาระดบัคณะ 
1) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นหลกัเพื่อส่งเสริมการสอนและการวจิยัอยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวจิยัสายตรงในสาขาวชิาท่ี
ไม่ใช่วจิยัในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอนัดบัแรก  การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวชิาการและวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

2) การเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
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   2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 
การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 
1) มหาวทิยาลยัใหทุ้นสนบัสนุนการไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ 
2) มหาวทิยาลยัมีโครงการพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก โดยการใหทุ้นสนบัสนุนเงิน

ค่าใชจ่้ายรายเดือนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีน าเสนอผลงานพฒันาการเรียนการสอนและท าวจิยั 
การพฒันาระดบัคณะ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และ

คุณธรรม 
2) สนบัสนุนงบประมาณให้อาจารยไ์ดรั้บการพฒันาทางวชิาการหรือวชิาชีพ 
3) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) ส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพเป็นรอง 
5) จดัทุนสนบัสนุนการท าวจิยั 
6) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 
7) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 
1) กรรมการวชิาการระดบัคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท าหนา้ท่ี วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการเรียน

การสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
3) มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
โดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

4)    มีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา ท าหนา้ท่ีจดัท า มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบั 
        อาจารยผ์ูส้อน และติดตามประเมินผลรายวชิาท่ีรับผิดชอบเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย 
อาจารยแ์ละนักศึกษาสามารถก้าว
ทนัหรือเป็นผูน้ าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความ 
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วชิาชีพ ท่ีทนัสมยั 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง 
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

1. มีผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2. ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุไม่
ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเป็นผูมี้
ประสบการณ์หลายปี  มีจ  านวนคณาจารย์
ประจ าไม่นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
3. มีระบบการรายงานขอ้มูลหลกัสูตร 
การจดัการศึกษา และขอ้มูลอาจารย์
ผูส้อนทุกภาคการศึกษา  
4. มีการประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดย
นกัศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง คือ 
ช่วงกลางภาคและปลายภาค และรายงาน
ผลการประเมิน เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
5. มีกระบวนการติดตามผลการเรียนของ
นกัศึกษาในแต่ละชั้นปี 
6. มีการ Audit สังเขปรายวชิา ขอ้สอบ 
และเกรด ในทุกภาคการศึกษา 
 
 
 

- จ านวนและรายช่ือคณาจารย ์
ประจ า ประวติัอาจารยด์า้น 
คุณ วฒิุ ประสบการณ์ และการ
พฒันาอบรมของอาจารย ์
- จ านวนบุคลากรผูส้นบัสนุน 
การเรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรม
ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ 
- จ  านวนวชิาเรียนท่ีมี 
ภาคปฏิบติั และวิชาเรียนท่ีมี
แนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความ รู้ใหม่ ได้ด้ว ย
ตนเอง 
- ผลการประเมินการเรียนการ 
สอน  อาจารยผ์ูส้อน และการ
สนับส นุนก า ร เ รี ยน รู้ ขอ ง
ผู ้สนับสนุนการเ รียน รู้โดย
นกัศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
7. มีการ Audit คุณวฒิุ (ไม่ต ่ากวา่ปริญญา 
โท) คุณสมบติั และความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์พิเศษให้ตรงกับรายวิชาท่ี
สอน 
8. จดัแนวทางการเรียนในวชิาเรียนใหมี้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
กิจกรรมประจ าวิชาให้นกัศึกษาไดศึ้กษา
ความรู้ท่ีทนัสมยัดว้ยตนเอง 
9. จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ และ 
หรือผูช่้วยสอน เพื่อกระตุน้ให้นกัศึกษา
เกิดความใฝ่รู้ 
10. นกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตรตอ้งผา่นการ 
เข้า ร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของ
มหาวทิยาลยั 
11. สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้ า 
ในทางวิชาการ และหรือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
12. ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรให ้
ไปศึกษาดูงานในหลกัสูตรหรือวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 
13. จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา 
อาจารย ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือวจิยั 
งบประมาณ ความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
ผลงานทางวชิาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 
14. ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตร
และการเรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
 
 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ท่ีประกอบดว้ยอาจารยภ์ายใน
คณะฯทุก 2 ปี 
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 
5 ปี 
-ประเมินผลโดยบณัฑิต
ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
15. มีการประเมินหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุภายในทุกปี 
และภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
16. ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยมี 
การพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5 ปี  

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
   2.1. การบริหารงบประมาณ 

คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ โสตทศันูปกรณ์ ต ารา และส่ือการเรียนการสอน อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

    2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
1) หนงัสือ/ต ารา 
2) ส่ือการเรียนรู้ 
3) ครุภณัฑ ์ 

คณะมีความพร้อมดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลจากห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต 
และสามารถยมืทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศ
ไทยผา่นบริการระบบ ยมื-คืน ระหวา่งหอ้งสมุด  มีความร่วมมือในทอ้งถ่ินกบัหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏั
ในท้องถ่ินในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และสามารถเข้าใช้บริการในห้องสมุดเครือข่าย PULINET 
(Provincial University Library Network) 

    2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกบัห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ตในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้

อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น 
อาจารยผ์ูส้อน/อาจารยพ์ิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ 
ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ีคณะไดจ้ดัห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการสอน
ของอาจารย ์เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ  เป็นตน้ 
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    2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัหาหนงัสือเพื่อเขา้ห้องสมุดวทิยาเขต

ภูเก็ต  และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ีดา้นโสตทศันูปกรณ์ ซ่ึง
จะอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อ
ของอาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
-  จดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ
ทดลอง ทรัพยากร ส่ือและช่องทาง
การเรียนรู้  ท่ี เพียบพร้อมเพื่อ
สนบัสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเพียงพอ  
มีประสิทธิภาพ 

1. จดัใหมี้ห้องเรียนมลัติมีเดีย ท่ีมี
ความพร้อมใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
2. จดัเตรียมห้องปฏิบติัการ
ทดลองท่ีมีเคร่ืองมือทนัสมยั 
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติั 
สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบติังานในวชิาชีพ 
3. จดัใหมี้เครือข่ายและห้อง 
ปฏิบติัการทดลองเปิด ท่ีมีทั้ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และพื้นท่ีท่ี
นกัศึกษาสามารถศึกษาทดลองหา
ความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเองท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 
4. จดัใหมี้ห้องเรียนเสมือนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวชิา 
ต่าง ๆ นอกห้องเรียนไดด้ว้ย
ตนเอง 
5. จดัใหมี้ห้องสมุดใหบ้ริการทั้ง
หนงัสือ  ต ารา วารสาร ฐานขอ้มูล 
และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
สืบคน้ความรู้ผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- รวบรวมจดัท าสถิติจ านวน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ต่อหวันกัศึกษา  
ชัว่โมงการใชง้านห้องปฏิบติัการ 
และเคร่ืองมือ ความเร็วของ
ระบบเครือข่ายต่อหวันกัศึกษา 
- จ านวนนกัศึกษาลงเรียนในวชิา
เรียนท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- สถิติของจ านวนหนงัสือต ารา 
และส่ือดิจิทลั ท่ีมีใหบ้ริการ และ
สถิติการใชง้านหนงัสือ ต ารา  
ส่ือดิจิทลั 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัการ 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
    3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาทางดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็น
ผูมี้ประสบการณ์สูงในการท างานสายอาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ

สอน  ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับ
การทบทวนประจ าปี  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรท่ีจะท าให้ได้บณัฑิตตาม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

    3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
การแต่งตั้งคณาจารย์ท่ีสอนบางเวลาและอาจารยพ์ิเศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ

ความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีจะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร อยา่งนอ้ย  3 รายวชิาต่อภาคการศึกษา 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.1. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ และมีความรู้ดา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือเทคโนโลยทีางการศึกษา หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์สูงในดา้นคอมพิวเตอร์ 

   4.2. การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตรและรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  และจะตอ้ง

สามารถบริการให้อาจารยส์ามารถใชส่ื้อการสอนไดอ้ย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้มี
การฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวชิาท่ีมีการฝึกปฎิบติั 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหน้าท่ี
อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษา และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงให้ค  าปรึกษา (Office Hours) 
เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้นอกจากน้ีคณะไดจ้ดัท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าในการจดัท า
กิจกรรมแก่นกัศึกษา 
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   5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอ

อุทธรณ์ใหมี้การทบทวนระดบัขั้น ดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของ
อาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  1)  มีการส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาและแนวคิดในการหางานท าของนกัศึกษาในสัปดาห์

สุดทา้ยของการศึกษา 
  2)  มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี คือ 6 เดือนหลงัส าเร็จการศึกษา (ด าเนินการโดย

มหาวทิยาลยั)  เพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
  3)  มีการส ารวจการไดง้านท าของผูส้ าเร็จการศึกษาทุกปี คือ 6 เดือนหลงัจบการศึกษา  (ด าเนินการโดย

มหาวทิยาลยั) 
  4)  มีการจดันดัพบแรงงานดา้น ICT เพื่อให้นกัศึกษาและผูจ้า้งงานไดมี้โอกาสพบกนัไดโ้ดยตรง 

 รวมถึงการศึกษาขอ้มูลวจิยัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประมาณความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อ 
             น ามาใชใ้นการวางแผนการรับนกัศึกษา 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของ
หลกัสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา      

3.  มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4   อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

     

8. อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน      

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือ
วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง      

10. จ  านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันา
ทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีดีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากระดบั 5.0   
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1)  ประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา 
2)  ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิา 
3)  ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5)  ด าเนินการวิจยัเพื่อการพฒันากลยทุธ์การสอน 

    1.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1)  ใหน้กัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวชิา 
2)  สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 
3)  รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเพื่อใชใ้น 
      การปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 
4)  คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุงทกัษะ 
      กลยทุธ์การสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอนแต่ละปีโดยนกัศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
2) คณะประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 
3) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรบณัฑิตใหม่ 
4) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
5) คณะประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี  

    (Key Performance Indicator) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัท ารายงานการประเมินผลหลกัสูตร 
2) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และผูส้อน จดัประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผน 
      ปรับปรุงหลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน 
3) เชิญผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก. ส าเนาระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552 

 
              ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรีเสียใหม่  ดงันั้นอาศยัอ านาจตามความในมาตรา  15 (2)  แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ัง
ท่ี 313 (2/2552) เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2552 จึงใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี 
 
                ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2552” 
 
                ขอ้2 ให้ใช้ระเบียบน้ีส าหรับนักศึกษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญาตรีซ่ึงเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป 
 
                ขอ้ 3  บรรดาความในระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ท่ีมีอยูก่่อนระเบียบ
ฉบบัน้ี และมีความกล่าวไวใ้นระเบียบน้ี  หรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอยา่งอ่ืน  หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความใน
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 
                ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  “มหาวทิยาลยั”     หมายความวา่     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “คณะ”                   หมายความวา่     คณะหรือวิทยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษา
สังกดัอยู ่
  “คณบดี”             หมายความวา่   คณบดีของคณะหรือผูอ้  านวยการวทิยาลยั หรือ
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความวา่ คณะกรรมการประจ าคณะของคณะ
หรือคณะกรรมการประจ าวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “ภาควิชา”    หมายความวา่  ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสูตรสาขา
วชิาเอกท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
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  “หน่วยกิตสะสม”  หมายความวา่  หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
 
  ขอ้  5   การรับนกัศึกษา 
              มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวธีิดงัน้ี 
              5.1  การรับผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
              5.2   การรับตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ไดแ้ก่ 
        5.2.1   การคดัเลือกโดยวธีิรับตรง 
        5.2.2   การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
               5.3  วธีิอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 
 
  ขอ้  6   คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
              6.1  ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาอ่ืนท่ี
เทียบเท่า 
              6.2  ผา่นการรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5 
              6.3   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เร้ือรังท่ีแพร่กระจายได้ หรือโรคท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 
  ขอ้ 7  การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
            ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษาตามก าหนด  และรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราวๆ ไป  มิฉะนั้นจะถือวา่ สละสิทธ์ิ 
 
  ขอ้ 8  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
             ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
  ขอ้ 9  ระบบการศึกษา 
             9.1  มหาวิทยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวา่ง
คณะและภาควิชาต่างๆ คณะหรือภาควิชาใด มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัวิชาการดา้นใด  มหาวิทยาลยัจะส่งเสริมให้
อ านวยการศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 
             9.2  มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยใชร้ะบบทวภิาคเป็นหลกั โดยปีการศึกษา
หน่ึงๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบั คือภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง 
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โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลยัอาจเปิดภาคฤดู
ร้อนเพิ่มอีกได ้ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจ  านวน
ชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ   
             มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืนได ้  เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบ
จตุรภาค โดยใหมี้จ านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติของระบบทวภิาค 
             9.3  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิ
ตตามลกัษณะการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี    
   9.3.1  ภาคทฤษฎี ใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่  15  ชัว่โมง ให้นบัเป็นหน่ึง
หน่วยกิต 
   9.3.2  ภาคปฏิบติั ใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 30-45 ชัว่โมง  ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.3  การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกอ่ืนๆ ใชเ้วลา 3-6 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 45-90 ชัว่โมงหรือ
เทียบเท่า  ใหน้บัเป็นหน่ึง   หน่วยกิต 
   9.3.4  การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาหรือ
วเิคราะห์ดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยมีอาจารยผ์ูส้อนใหค้ าปรึกษา เช่น รายวชิาโครงงานนกัศึกษา ปัญหาพิเศษ  
ใชเ้วลา  2-3  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบติัการและนอก
หอ้งเรียน ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.5  การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มหาวิทยาลยัอาจ
ก าหนดหน่วยกิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 
              9.4  คณะอาจก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อให้
นกัศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเง่ือนไข ให้ถือเป็น
โมฆะในรายวชิานั้น 
 
  ขอ้ 10  การลงทะเบียนเรียน 
             10.1  ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
             10.2  นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เม่ือพน้ก าหนด สัปดาห์แรกนบัจาก
วนัเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
             10.3  ในภาคการศึกษาปกติใด หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน ตอ้งยื่น
ค าร้องขอลาพกัการศึกษาภายใน 30 วนั  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น  หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว 
มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
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             10.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
             10.5  ในภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากว่า 9 
หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจและนกัศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนยั
แห่งขอ้ 12 ของระเบียบน้ี ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และส าหรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ และนกัศึกษาในภาวะวิกฤต
ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
             10.6  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 10.5 ตอ้งขออนุมติัคณบดี โดยผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา ยกเวน้ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ี
นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร และจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่
ถึงเกณฑข์ั้นต ่าตามขอ้ 10.5  มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
             10.7  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร  มหาวิทยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวิชา
ใดรายวชิาหน่ึง  หรือจ ากดัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดก็ได ้
             10.8  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตอ้งกระท าภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ  
             10.9  การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด  ใหมี้ผลดงัน้ี 
   10.9.1  ถา้ถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   10.9.2   ถา้ถอนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยงัอยูภ่ายใน 12 
สัปดาห์ หรือเม่ือพน้ก าหนดสัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผา่นอาจารยผ์ูส้อน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
โดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W 
   10.9.3  เม่ือพน้ก าหนดการถอนรายวิชาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้ 
10.9.2 แลว้ นกัศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
               10.10  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกวา่ หรือ
การถอนการลงทะเบียนรายวชิา จนเหลือจ านวนหน่วยกิตต ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.5 จะกระท ามิได ้เวน้แต่
จะไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี มิฉะนั้นจะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
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  ขอ้ 11  การวดัและประเมินผล 
              11.1  มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ไดล้งทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา  การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์
ผูส้อนหรือผูท่ี้คณะเจา้ของรายวิชาจะก าหนด ซ่ึงอาจกระท าโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวธีิอ่ืน ตามท่ีคณะเจา้ของรายวิชาจะ
ก าหนดในแต่ละรายวชิา ซ่ึงการสอบอาจมีไดห้ลายคร้ัง  และการสอบไล่ หมายถึง การสอบคร้ังสุดทา้ยของ
รายวชิานั้น 
              11.2  ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือ ไดท้  างานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อน
ก าหนด จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือ
คณบดีเห็นวา่เวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้นเน่ืองมาจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้
              11.3  การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วดัและประเมินผลเป็น
ระดบัคะแนนหรือสัญลกัษณ์ 
    11.3.1  การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน มี 8 ระดบั มี
ความหมายดงัน้ี 
     ระดบัคะแนน      ความหมาย ค่าระดบัคะแนน  (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
               A                 ดีเยีย่ม                   (Excellent) 4.0 
               B+                 ดีมาก   (Very  Good) 3.5 
               B                    ดี                           (Good) 3.0  
               C+                 พอใช ้    (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  การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 
   G    (Distinction)  หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
   P     (Pass)   หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้
   F     (Fail)    หมายความวา่ ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก  
 ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีไม่มีจ  านวนหน่วยกิต และรายวิชาท่ีมีจ  านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตร
ก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์  G  P  F  เช่น รายวชิาสหกิจศึกษา 
   S    (Satisfactory)       หมายความวา่        ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  ใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิต เป็นหน่วยกิตสะสม 
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   U    (Unsatisfactory)   หมายความวา่        ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ
ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.3.3  สัญลกัษณ์อ่ืนๆ  มีความหมายดงัน้ี 
   I (Incomplete)  หมายความวา่   การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ 
ใชเ้ม่ืออาจารยผ์ูส้อนโดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการ
วดัและประเมินผลไวก่้อน เน่ืองจากนกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยงัไม่
สมบูรณ์  หรือใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ไดส้ัญลกัษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความ
ในขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  เม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I ในรายวิชาใด นกัศึกษาตอ้งติดต่ออาจารยผ์ูส้อนเพื่อ
ด าเนินการให้มีการวดัและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป หรือ 1 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน หากวา่นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนดว้ย  เม่ือพน้ก าหนดดงักล่าว ยงั
ไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้สัญลกัษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U 
หรือ W หรือ R แลว้แต่กรณีทนัที 
   W (Withdrawn)  หมายความวา่  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 
ใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ้  10.9.2  
หรือขอ้ 16.1.2  แห่งระเบียบน้ี หรือเม่ือคณะกรรมการประจ าคณะอนุมติัให้นกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์  I อยู ่ 
ลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
   R (Deferred) หมายความวา่ เล่ือนก าหนดการวดัและประเมินผลไป
เป็นภาคการศึกษาปกติถดัไป ใชส้ าหรับรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ I อยู ่และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั  ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความเห็นวา่ไม่สามารถวดัและประเมินผลไดก่้อนส้ิน 1  สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติถดัไป โดยมีสาเหตุอนัมิใช่ความผดิของนกัศึกษา   
   การให้สัญลกัษณ์ R ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
คณะของคณะท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น และนกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ R ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่
ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล หากนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E ทนัที 
            11.4  นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลกัสูตร
ก าหนด หรือสัญลกัษณ์ F ในรายวิชาใด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ ้ า เวน้แต่รายวิชาดงักล่าวเป็น
รายวชิาในหมวดวชิาเลือกตามหลกัสูตร 
             11.5  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวิชาท่ีไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่ 2.00 
ข้ึนไป หรือไดส้ัญลกัษณ์  G หรือ P หรือ S มิได ้ เวน้แต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็น
อยา่งอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
              11.6  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
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     11.6.1  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช่วิชาบงัคบัของ
หลกัสูตร โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได ้ การวดัและประเมินผลรายวิชานั้น ให้วดัและ
ประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ S หรือ U 
      11.6.2  การนบัจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียน
เรียนไดใ้นแต่ละภาคการศึกษา ตามความในขอ้ 10.5 ให้นบัรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขา้ดว้ย  แต่จะไม่น ามานบัรวมในการคิดจ านวน
หน่วยกิตต ่าสุดท่ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
       11.6.3  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  โดยไม่นบัหน่วยกิต
เป็นหน่วยกิตสะสม  ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ S หรือ U แลว้ ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ า โดยให้มีการวดัและ
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนนอีกมิได้  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการยา้ยคณะหรือประเภทวิชา หรือยา้ยสาขาวิชา 
และรายวชิานั้นเป็นวชิาบงัคบัในหลกัสูตรใหม่ 
             11.7  การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสม ใหน้บัรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิา
ตามหลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ 1.00  หรือไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P แต่บางหลกัสูตรอาจ
ก าหนดใหไ้ดร้ะดบัคะแนนสูงกวา่ 1.00จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
             11.8  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษารายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้นบัหน่วยกิ
ตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและ
ประเมินผลคร้ังหลงัสุด 
             11.9  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้
ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
          11.9.1  หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆ  คือ  ผลคูณระหวา่งจ านวน
หน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
          11.9.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของ
หน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีไดศึ้กษาในภาคการศึกษานั้น หารดว้ยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดงักล่าว เฉพาะ
รายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
          11.9.3  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุด
ของทุกรายวชิาท่ีไดศึ้กษามา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั  หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ดงักล่าว  เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดร้ะดบั
คะแนน D+, D หรือ E มากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลงัสุดมาค านวณแตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสม 
         11.9.4  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค  และแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม  ใหค้  านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง  โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
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                11.10  การทุจริตในการวดัผล 
             เม่ือมีการตรวจพบวา่นกัศึกษาทุจริตในการวดัผล เช่น การสอบ
รายวิชาใด ให้ผูท่ี้รับผิดชอบการวดัผลคร้ังนั้น หรือผูค้วบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐาน
การทุจริตไปยงัคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดัอยู ่  ตลอดจนแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนรายวิชานั้นทราบ  และให้
คณะกรรมการด าเนินงานวินยันกัศึกษาท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดั พิจารณาโทษแลว้เสนอต่อมหาวิทยาลยัเพื่อ
ด าเนินการต่อไป โดยให้นกัศึกษาท่ีทุจริตในการวดัผลดงักล่าว ไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ 
U ในรายวชิานั้น พร้อมทั้งภาคทณัฑ์ไวต้ลอดการมีสภาพเป็นนกัศึกษา และถา้หากมีความผิดร้ายแรงก็อาจ
พิจารณาโทษทางวนิยัประการหน่ึงประการใด หรือหลายประการไดอี้กดงัน้ี 
              11.10.1  ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา 
              11.10.2  ให้ไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ทุก
รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
              11.10.3  ใหอ้อก 
              11.10.4  ไล่ออก 
               11.11  ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืนๆ เก่ียวกบัการสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้น
ระเบียบน้ี        ให้คณะเป็นผูพ้ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ
การศึกษาของแต่ละคณะ 
 

ขอ้ 12  สถานภาพนกัศึกษา 
               มหาวิทยาลัยจะจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาค
การศึกษา ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีไดล้าพกัหรือถูกใหพ้กั 
               สถานภาพนกัศึกษามี 3 ประเภท คือ นกัศึกษาปกติ นกัศึกษาในภาวะวกิฤต 
และนกัศึกษาในภาวะรอพินิจ 
              12.1  นกัศึกษาปกติ  คือ  นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
ตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
              12.2   นกัศึกษาในภาวะวกิฤต คือ นกัศึกษาท่ีไดรั้บแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
               12.3  นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ  คือ  นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมต ่ากวา่  2.00  โดยใหจ้ าแนกนกัศึกษาในภาวะรอพินิจ ดงัน้ี 
          12.3.1  นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาในมหาวิทยาลยัครบ 2 ภาคการศึกษา
แลว้ และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีสอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนกัศึกษา
ปกติท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป  จะไดรั้บ
ภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
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          12.3.2  นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 ท่ีไดแ้ตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
          12.3.3  นกัศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 ท่ีได้แตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
 

  ขอ้ 13  การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา 
               13.1  การยา้ยคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากผูป้กครองและอาจารยท่ี์ปรึกษา และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการพิจารณาอนุมติัใหย้ดึหลกัเกณฑด์งัน้ี 
           13.1.1  นกัศึกษาท่ีขอยา้ยคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 
ตอ้งไดศึ้กษาอยูใ่นคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติ  ทั้งน้ีไม่นบั
รวมภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
           13.1.2  การก าหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษายา้ยเข้า
ศึกษา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอยา้ยเขา้ 
               13.2  นักศึกษาท่ีได้รับการอนุมติัให้ยา้ยคณะหรือประเภทวิชา  หรือ
สาขาวิชา อาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา  รายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับ
โอน ให้ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม และให้นบัหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และ
น ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้า้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิา 
               13.3  การรับโอนรายวิชา ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกนักบัรายวิชาในหลกัสูตร
หรือสาขาวชิาใหม่ รายวชิานั้นจะตอ้งมีระดบัคะแนนตั้งแต่ D ข้ึนไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเน้ือหา
เทียบเท่ากนักบัรายวชิาในหลกัสูตรหรือสาขาวชิาใหม่ ใหมี้หลกัเกณฑต์ามความในขอ้ 14.6 
 

  ขอ้ 14  การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
               14.1  ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และผา่นการคดัเลือก
เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัไดอี้ก อาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนกัศึกษาตอ้ง
ด าเนินการขอเทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
               14.2  นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  มีสิทธ์ิไดรั้บการ
พิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษา
แรกท่ีเขา้ศึกษา 
               14.3  การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้ ง
ภายในและต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
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               14.4  รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลกัษณ์หรือ
ระดบัคะแนนเดิม ใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม 
               14.5  นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิมอีก เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์  หรือระดบัคะแนนเดิม  
ต ่ากวา่มาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชาก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลักษณ์หรือระดบัคะแนน
เดิมนั้นซ ้ าอีกได ้ และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
               14.6  การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากภาควิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 
         14.6.1  รายวิชาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได้ จะต้องมี
เน้ือหาวชิาอยูใ่นระดบัเดียวกนั และมีปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตรใหม่ 
         14.6.2  รายวชิาท่ีจะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผล
การศึกษาตามท่ีภาควชิาก าหนด โดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
         14.6.3  ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไ้ม่เกินสามในส่ี
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรใหม่ 
               14.7  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ 
และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
          14.7.1  การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัเปิดสอน 
          14.7.2  การเทียบประสบการณ์จากการท างาน จะค านึงถึงความรู้ท่ี
ไดจ้ากประสบการณ์เป็นหลกั 
          14.7.3  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวชิา และเกณฑก์ารตดัสิน ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
         14.7.4  ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนน 2.00 
หรือเทียบเท่า จึงจะใหจ้  านวนหน่วยกิตของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิานั้น แต่ไม่ใหเ้ป็นระดบัคะแนน และไม่
น ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
         14.7.5  การบนัทึกผลการเรียน ใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมิน ดงัน้ี 
       14.7.5.1  ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้
บนัทึก CS (credits from standardized test) 
       14.7.5.2  ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การ
ทดสอบมาตรฐาน ใหบ้นัทึก CE (credits from  exam) 
       14.7.5.3  ถา้ไดห้น่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือ
การอบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืน ใหบ้นัทึก  CT (credits from training) 
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       14.7.5.4  ถา้ไดห้น่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
ใหบ้นัทึก CP (credits from portfolio) 
        14.7.6  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอธัยาศยัไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร และตอ้งใชเ้วลา
ศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
 
  ขอ้ 15  การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
               15.1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจรับโอนนักศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 
               15.2  การรับโอนนกัศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
คณะท่ีนกัศึกษาขอโอนเขา้ศึกษา  และอธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย  โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
            15.2.1  นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยู่ในสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า  
2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
            15.2.2  มีรายวิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอนตามความในขอ้ 14.6  
คิดเป็นหน่วย     กิตตามหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต  และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของ
รายวชิาท่ีเทียบโอนไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 
              15.3  การสมคัรขอโอนยา้ย ให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ย 2 เดือน
ก่อนก าหนดวนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขา้ศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิมให้จดัส่ง
ใบแสดงผลการศึกษา และค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิมมายงัมหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 
 
  ขอ้ 16  การลา 
               16.1  การลาป่วยหรือลากิจ 
          16.1.1  การลาไม่เกิน 7 วนั ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ  ถา้เกิน 7 วนั ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณบดี โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา ส าหรับงานหรือการสอบท่ีนกัศึกษาไดข้าดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน        ซ่ึงอาจจะอนุญาตใหป้ฏิบติังานหรือสอบทดแทน หรือยกเวน้ได ้
          16.1.2  ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่สามารถเขา้สอบ
ไล่ได ้นกัศึกษาตอ้งขอผอ่นผนัการสอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดัไป หลงัจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชานั้นเวน้
แต่จะมีเหตุผลอนัสมควร    คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูพ้ิจารณาการขอผอ่นผนัดงักล่าว โดยอาจอนุมติั
ให้ไดส้ัญลกัษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ไดส้ัญลกัษณ์ W 
หรือไม่อนุมติัการขอผอ่นผนั โดยใหถื้อวา่ขาดสอบก็ได ้
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                16.2  การลาพกัการศึกษา 
          16.2.1  การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา และถา้
ไดล้งทะเบียนไปแลว้ เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
           16.2.2  การขอลาพกัการศึกษา ใหแ้สดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อม
กบัมีหนงัสือรับรองของผูป้กครอง ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา  การลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณบดี 
           16.2.3  การลาพกัการศึกษา จะลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกนัไม่ได ้
           16.2.4  ในสองภาคการศึกษาปกติแรก ท่ีได้ เข้า ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั นกัศึกษาจะลาพกัการศึกษาไม่ได ้ เวน้แต่กรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเขา้รับราชการ
ทหารกองประจ าการ และหรือไดรั้บทุนต่างๆ  ท่ีมหาวทิยาลยัเห็นวา่เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 
           16.2.5  การลาพกัการศึกษา นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ตามความ
ในขอ้ 16.2.3 และขอ้ 16.2.4 ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
           16.2.6  นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกั ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียน
เรียนไปก่อนแลว้ 
                16.3  ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วย  นกัศึกษาตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 
                16.4  การให้พกัการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งอธิการบดี
แต่งตั้งข้ึน วนิิจฉยัวา่ป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือ
เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นกัศึกษาผูน้ั้นพกัการศึกษาได ้
                16.5  การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของ
ผูป้กครองผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขออนุมติัต่ออธิการบดี  ผูท่ี้จะไดรั้บการอนุมติัให้ลาออกไดต้อ้งไม่มี
หน้ีสินกบัมหาวทิยาลยั 
  

ขอ้ 17  การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมติัใหป้ริญญา 
               17.1  นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา  ตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นดงัน้ี 
          17.1.1  ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ 
ครบถว้นตามหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวชิาใดท่ีไดส้ัญลกัษณ์ I 
หรือ R คา้งอยู ่ทั้งน้ีนบัรวมถึงรายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและท่ีรับโอน และนกัศึกษาจะตอ้งผา่นการเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อพฒันานกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดดว้ย 
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          17.1.2  ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยู่และไดแ้ตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00หากเป็นนกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  จะตอ้งศึกษาอยู่ใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์อยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
          17.1.3  ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
         17.1.3.1 หลกัสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
         17.1.3.2 หลกัสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
         17.1.3.3 หลกัสูตร 6 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 
          17.1.4  ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยัท่ีระบุให้งดการ
เสนอช่ือเพื่อรับปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
          17.1.5  ไดป้ฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ครบถว้น และไม่มีหน้ีสินใดๆ 
ต่อมหาวทิยาลยั 
          17.1.6  ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
                17.2  นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบั
หน่ึง ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี  
            17.2.1  มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
            17.2.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
            17.2.3  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00  หรือสัญลกัษณ์  F 
หรือ U ในรายวชิาใดๆ 
            17.2.4  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนัตาม
แผนการศึกษาของสาขาวชิาท่ีจะไดรั้บปริญญา 
            17.2.5  ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษ เน่ืองจากผิดวินยั
อยา่งร้ายแรง 
                17.3  นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบั
สองตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
             17.3.1  มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
             17.3.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป  แต่
เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
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             17.3.3  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ
ของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น  
             17.3.4  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ใน
รายวชิาใดๆ 
             17.3.5  มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.4 
             17.3.6  มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.5 
                17.4  มหาวทิยาลยัจะเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ
รับปริญญา หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 
                17.5  ในกรณีท่ีนกัศึกษามีคุณสมบติัครบถว้นตามความในขอ้  17.1  แต่
ประสงค์จะขอเล่ือนการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไป  โดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก 
อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจ าคณะ อาจอนุมติัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา 
โดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสมได ้
 
  ขอ้ 18  การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 
             18.1  นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า อาจขอเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญา
ตรี สาขาวชิาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได ้
                18.2  การรับเขา้ศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ท่ีนกัศึกษาขอเขา้ศึกษา และอธิการบดี 
  18.3  การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
          18.3.1  รายวิชาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 
จะไดรั้บการพิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและรับโอน ให้ไดส้ัญลกัษณ์
หรือระดบัคะแนนเดิม  และให้นบัหน่วยกิตรายวิชาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น ามาค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
          18.3.2  นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์
หรือระดบัคะแนนเดิม เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิมต ่ากว่ามาตรฐาน   คณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือ
ระดบัคะแนนเดิมซ ้ าอีกได ้และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าว  เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
         18.3.3  การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา  ตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความในขอ้ 14.6 
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ขอ้ 19  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกนั 
               19.1  นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษา
สองปริญญาพร้อมกนัได ้
               19.2  รายละเอียดต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 
         ขอ้ 20  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
               20.1  ตายหรือลาออก 
               20.2  ถูกใหอ้อก หรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 
               20.3  ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา
ปกติ โดยมิไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
               20.4  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.00  ในภาคการศึกษาแรกท่ี
เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกั หรือถูกใหพ้กั 
               20.5  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.25 ในภาคการศึกษาปกติท่ี
สองท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
               20.6  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเร่ิม
เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัในสองภาคการศึกษาแรก 
               20.7  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.70 ในภาคการศึกษาปกติ
ถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
               20.8  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.90 ในภาคการศึกษาปกติ
ถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
               20.9  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษาปกติ
ถดัไป หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
               20.10  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัมาแลว้ เป็นระยะเวลาเกิน 
2 เท่าของจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั  ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่ 
ส าหรับนกัศึกษาท่ีรับโอนให้นบัเวลาท่ีเคยศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมรวมเขา้ดว้ย 
               20.11  ไดรั้บการอนุมติัปริญญา 
               20.12  ไดรั้บการวนิิจฉยัโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดี 
ว่าป่วย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น ทั้งน้ีตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  ขอ้ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการ
ใดๆ ท่ีมิไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หรือก าหนดไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งผอ่นผนั
ขอ้ก าหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การด าเนินการจดัการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
เป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉยัสั่งการ และปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร และให้ถือ
เป็นท่ีสุด แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    4   พ.ค.  2552 
 

(ลงช่ือ)      เกษม   สุวรรณกุล 
       (ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกุล) 
นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
               ส าเนาถูกตอ้ง 
 
   (นางประภารัตน์  ฉายศิริพนัธ)์     ณฏัฐารมย/์พิมพ ์
นกัวชิาการศึกษาช านาญการ ระดบั 8     ประภารัตน์/ทาน 
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ภาคผนวก ข. ค าอธิบายรายวิชา 
 

975-100 สุขภาวะกายและจิต 
Healthy Body and Mind 

3(2-2-5) 

สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 

Holistic health; physical and mental health care; development of personality; enhancing  
emotional quotient and aesthetics 

                         
975-101 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ 

Wisdom of Living 
3(2-2-5) 

การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และ
รักษ์ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

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 

 
975-110 ทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย 

Skills in Thai Communication 
3(2-2-5) 

ทกัษะการส่ือสาร การศึกษาคน้ควา้สารนิเทศ และการใชภ้าษาไทยโดยมุ่งเนน้ฝึกทกัษะการ
ฟัง พดู อ่าน  เขียน และการใชภ้าษาในงานส่ือสารมวลชนประเภทต่าง ๆ และปัญหาการใชภ้าษาไทย
ในปัจจุบนั 

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 

 
975-111 การสืบคน้สารสนเทศและการน าเสนองานวชิาการ 

Information Searching and Presentation 
3(2–2–5) 

แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การค้นควา้และการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซีดีรอมและเทคโนโลยีอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งการรวบรวมสารสนเทศ    การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูล  การเรียบเรียงงานวชิาการ  การจดัการสารสนเทศและการน าเสนองานวชิาการ 
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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 

 
975-130 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 

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

ความกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบ
ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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 

 
975-131 การใชค้อมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั 

Computer in Daily Life 
1(0–3–0) 

การใช้งานระบบปฏิบติัการวินโดวส์ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ 
โปรแกรมน าเสนอ โปรแกรมและเทคนิคในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การคน้หาขอ้มูล การท่องเวบ็ การถ่ายโอนไฟล์ เป็นตน้ การพฒันาเวบ็ไซต์อยา่งง่าย
ดว้ยเคร่ืองมือส าเร็จรูปแบบต่างๆ โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

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; utilility softwares 

 
975-132 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

Environmental Science 
3(3–0–6) 

หลกัการทางดา้นนิเวศวทิยา ปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการเพิ่มจ านวนประชากร เช่น 
มลพิษทางน ้ าและอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก การลดลงของโอโซน ฝนกรด  การตดัไมท้  าลายป่า พืชสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ รวมถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และสุขภาพของมนุษย ์การป้องกนัและการแกปั้ญหา ประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมสมยั 
พลงังานทางเลือกและความย ัง่ยนื 
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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 

 
975-133 เคมีในชีวติประจ าวนั 

Chemicals in Daily Life 
3(3–0–6) 

การจ าแนกประเภทของสารเคมี สารเคมีท่ีใช้ในบ้านเรือน ใช้ในการเกษตร ใช้ใน
อุตสาหกรรม บางประเภท เคร่ืองส าอาง ยา การเคล่ือนยา้ย การเก็บรักษา การใช้ และการท าลาย
สารเคมีท่ีถูกต้อง ความสัมพนัธ์ระหว่างเคมีกบัส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย วิธี
ป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีอนัตรายและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ความเจ็บป่วยท่ีเป็นผลจากการรับ
หรือสัมผสัสารเคมีอนัตราย 

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 

 
975-134 วทิยาศาสตร์กายภาพ 

Physical Science 
3(3–0–6) 

สสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เคมีนิวเคลียส  
สารละลาย กรด-เบส  เคมีอินทรีย ์เคมีส่ิงแวดลอ้ม เคมีกบัชีวิตประจ าวนั พลงังานและแหล่งพลงังาน 
การผลิตและการใช้พลงังานไฟฟ้า  วิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ผลกระทบ
ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและอนาคต 

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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975-135 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(3–0–6) 

ทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น การก าเนิดชีวิตและวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต 
พลังงานและชีว ิต  เซลล ์และการสืบพนั ธุ ์ของ เซลล ์ ชนิดของสิ่ งมีชีว ิต  หล ักพนัธุกรรม         
พนัธุศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัและ
อนาคต 

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 

 

975-140 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาฟุตซอล 
Basic knowledge, rules; futsal skill practice 

 

975-141 บาสเก็ตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 

 

975-142 วอลเลยบ์อลชายหาด 
Beach Volleyball 

1(0-2-1) 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด 
Basic knowledge, rules; beach volleyball skill practice 
 

975-143 แบดมินตนั 
Badminton 

1(0-2-1) 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาแบดมินตนั 
Basic knowledge, rules; badminton skill practice 

 

975-144 ลีลาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการเตน้ลีลาศ  เพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ การฝึกปฏิบติั 
Basic skills and courtesy in dancing, dance music, practice 
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975-145 แอโรบิค 
Aerobics 

1(0-2-1) 

ความรู้เก่ียวกบัแอโรบิค ทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบเพลง  และการฝึกปฏิบติั 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, and practice 

 
975-146 โยคะ 

Yoga 
1(0-2-1) 

ความรู้ ทกัษะ คุณประโยชน์จากการออกก าลงักายแบบโยคะ และการฝึกปฏิบติั 
Knowledge, skills, benefits of yoga and practice 

 
975-147 เทควนัโด 

Tae Kwon Do 
1(0-2-1) 

ความรู้เบ้ืองตน้ กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาเทควนัโด 
Basic knowledge, rules, tae kwon do skill practice 

 
975-148 การด าน ้า 

Scuba Diving 
1(0-2-1) 

หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับการด าน ้ า การวางแผน การบนัทึก 
การแกปั้ญหาในการด าน ้า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอยา่ง การฝึกด าน ้าทั้งในสระและในทะเล 

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 

 
975-150 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 

Preparatory English 
3(3-0-6) 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน   เขียน  ฟัง  พูด  ในระดับพื้นฐาน ค าศัพท์
ภาษาองักฤษ  โครงสร้างพื้นฐานของประโยคและไวยากรณ์ท่ีส าคญั 

Basic skills in English for reading, writing, listening and speaking; vocabulary; basic 
important sentence and grammar structures 

หมายเหตุ ใหล้งทะเบียนเรียนโดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม  
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975-151 การฟังและพดูภาษาองักฤษพื้นฐาน  
Fundamental English Listening and Speaking 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-150 หรือผา่นเกณฑต์ามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสังคม และในชั้นเรียน บูรณาการทักษะ

ภาษาองักฤษ โดยใหก้ารฟัง การพดูเป็นความส าคญัล าดบัแรก เพิ่มพูนและพฒันากลวิธีในการส่ือสาร 
และการเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ จดบนัทึก 
จดัระบบขอ้มูลเพื่อน าไปใชเ้ขียนเรียงความขนาดสั้น 

English skills for communication in the society and classroom; integrating English skills 
with listening and speaking as a priority; enhancing and developing strategies of communication 
and language learning; promoting English self-study by using information from different sources, 
note-taking, and organizing information for short essay writing 

 
975-152 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-150 หรือผา่นเกณฑต์ามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในระดบัท่ีสูงข้ึน พฒันาทกัษะทางภาษาและกลวิธี

ในการเรียนรู้ภาษา บูรณาการทกัษะทางภาษา การอ่านเพื่อจบัใจความและเขา้ใจในรายละเอียด เน้น
เน้ือหาในหัวข้อเร่ือง และประเด็นร่วมสมัยก่ึงวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ ์
บทความในนิตยสาร และแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบรรยาย อธิบายขั้นตอนหรือขบวนการ
ท่ีไม่ซบัซอ้น 

English skills for communication at a higher level; developing language skills and language 
learning strategies; integrating language skills; reading for ideas and details by focusing on subject 
content, contemporary issues and semi-academic topics from different sources of information i.e. 
newspapers, magazine articles, and electronic sources; writing to describe and explain simple processes 

 
975-200 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

Co-curricular Activities 
1(0-0-3) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวชิาและ
หรือระหวา่งสาขาวชิา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

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 
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975-210 ทอ้งถ่ินศึกษา 
Local studies 

3(3-0-6) 

ศึกษาทอ้งถ่ินในบริบทต่างๆ ทั้งทางประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
การเมือง การปกครอง ภาษา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สัมมนาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

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 

 
975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย 

Political Science and Thai Politics 
3(3-0-6) 

ศึกษาขอบเขตของรัฐศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นสาขาของสังคมศาสตร์ และความเก่ียวพนักบั
ศาสตร์สาขาอ่ืน ศึกษาแนวคิด หลกัการในเร่ืองของรัฐ การเมือง ระบบรัฐบาล พรรคการเมือง กลุ่ม
อิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง พฤติกรรมของประชาชนต่อแนวความคิดทางการเมือง 
กระบวนการทางเมือง และการเมืองไทยปัจจุบนั 

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 

 
975-240 กีฬาและการพฒันาบุคลิกภาพ 

Sport and Personal Development 
1(0-2-1) 

ความส าคญัของกิจกรรมกีฬาในการพฒันาองค์กร การเลือกกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์และภาวะผูน้ าในการจดักิจกรรมกีฬา การวางแผนและจดั
กิจกรรมกีฬา เทคโนโลยกีบัอุปกรณ์การออกก าลงักาย 

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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975-241 การจดักิจกรรมค่ายพกัแรม 
Camping 

1(0-2-1) 

องค์ประกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจพื้นท่ี อุปกรณ์และการวางแผน
งบประมาณของค่ายพกัแรม กิจกรรมสันทนาการกบัค่ายพกัแรม ค่ายพกัแรมประเภทต่างๆ เช่น ค่าย
ในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่าอนุรักษแ์ละค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการพกัแรม 

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 

 
975-250 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 

English for Business 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือหรือผูท่ี้ผา่นการสอบยกเวน้ 
ศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจ ฝึกฟังขอ้ความ เร่ืองราว บทสนทนาเชิงธุรกิจ ฝึกสนทนา

ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การติดต่อนดัหมาย  การเจรจาต่อรอง  การน าเสนอ
ผลงาน การเขียนจดหมาย  บนัทึกขอ้ความและรายงาน 

Business vocabulary and terms; practice listening to business expressions, stories; practice 
business conversation in various situations such as making appointment, negotiation, presentation, 
writing letters, writing memo and report 

 
975-251 การพฒันาการอ่านและการเขียน  

Reading and Writing Development 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผูท่ี้ผา่นการสอบยกเวน้ 
การพฒันาการอ่านและการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การหาความหมายของค าจากบริบท 

การเขา้ใจโครงสร้างประโยคซบัซอ้น  การอ่านจบัใจความและสรุปความ วเิคราะห์ ตีความ สังเคราะห์  
ฝึกการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การเขียนเชิงอภิปราย การเล่า
เร่ืองราว 

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 
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975-252 การสนทนาภาษาองักฤษ 
Conversation in English 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผูท่ี้ผา่นการสอบยกเวน้ 
การฝึกสนทนาภาษาองักฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  การส่ือสารในสถานท่ีท างาน การพูด

สนทนาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี การอภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์อย่างไม่เป็นทางการ เนน้ทกัษะการ
ฟังและพดูโตต้อบเพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

Practice English conversation in daily life; communication in workplace; conversation 
related to job tasks; discussion; informal speech; listening and speaking skills for accurate and 
appropriate communication 

 
975-310 วถีิชีวติกบัสังคม 

The Ways of Life and Society 
3(3-0-6) 

พฒันาการของศาสตร์ทางสังคม แนวคิดในการศึกษาสังคม และวฒันธรรมไทย ระบบ
อุปถมัภ์ ระบบสังคมไทย ภูมิปัญญาชาวบา้น ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวด
สิทธิมนุษยชน  โลกาภิวตัน์  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและผลกระทบต่อสังคมไทย 

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 

 
975-311 สังคมการท างาน 

Working Society 
3(3-0-6) 

พฤติกรรมมนุษย ์พฤติกรรมทางสังคม ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ี
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล การส่ือสารและการอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม จิตวิทยาในการท างาน 
การท างานเป็นทีม การเมืองในองคก์ร การประกนัสังคมและสวสัดิการ จริยธรรมและคุณธรรมในการ
ประกอบวชิาชีพ ปัญหาทางสังคม อาชญากรรมและการป้องกนั 

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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975-450 ทกัษะการน าเสนอและการเป็นผูน้ า 
Presentation and Leadership Skills 

3(3-0-6) 

ทกัษะการน าเสนอผลงาน ไดแ้ก่ การเตรียมการน าเสนอ การน าเสนอ การใชโ้สตทศันูปกรณ์ 
การใชภ้าษาท่าทาง น ้ าเสียง การจบการน าเสนอ  การตอบขอ้ซักถาม เทคนิคในการส่ือสาร  ค าศพัท์
ส านวนท่ีใชใ้นวงการธุรกิจ 

Presentation skills, i.e. preparing, presenting, using audio visual equipments, using body 
language and voice, ending presentation, answering questions; communication techniques; business 
vocabulary and expressions 

 
975-451 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

English for Academic Purposes 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผูท่ี้ผา่นการสอบยกเวน้ 
ศพัทแ์ละส านวนเชิงวิชาการ รูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ การอ่านและ

ฟังบทความเชิงวิชาการ การเขียนสรุปใจความ การสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเชิง
วชิาการ 

Academic vocabularies and expressions; format and structure of academic writing; reading 
and listening to academic articles; summary writing; academic discussion and commenting 

 
975-452 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 

English for Job Application 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผูท่ี้ผา่นการสอบยกเวน้ 
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการเตรียมตวัเพื่อสมคัรงานและการหางาน การเขียนประวติั

ส่วนตวัโดยยอ่ การสัมภาษณ์  การเขียนจดหมายสมคัรงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
English language skills for job application, writing resume, job interview; writing 

application letter and related materials 
 

976-110 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 
Introduction to Business 

3(3-0-6) 

ความหมายของธุรกิจ การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ หลกัเศรษฐศาสตร์และปัญหาต่างๆ 
โครงสร้างและการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจ การจดัการแรงงานและบริหารบุคคล การตลาด 
การเงิน กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ 

Business definitions; business categories; economics concepts; organization structure; 
human resource and personal management; marketing; financial, business laws and ethics 
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976-111 องคก์รและการจดัการสมยัใหม่ 
Organization and Modern Management 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-110  
แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัองคก์รและการจดัการสมยัใหม่ ประเภทและลกัษณะของ

องคก์ร อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โครงสร้างและวธีิด าเนินงานขององคก์ร กระบวนการบริหาร
และการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์ร การวนิิจฉยัสั่งการ การส่งเสริมก าลงัใจผูป้ฏิบติังานและ
การควบคุม แนวโนม้ของการบริหารและการจดัการในอนาคต กรณีศึกษา โดยเนน้ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและธุรกิจ 

Concepts and theories of organization and modern management; categories and 
characteristics of organizations; staff’s positions and responsibilities; administrative and 
management process; planning; commanding; corresponding; motivations and incentives 
development; controls; trends of management and administration; case study from government and 
private organizations 

 
976-120 คณิตศาสตร์ 

Mathematics 
3(3-0-6) 

ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั และกราฟของความสัมพนัธ์ ฟังกช์นัเชิงเส้น ฟังกช์นัพหุนาม ลิมิต
และความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยกุต ์ ปริพนัธ์ และการประยกุต ์ อนุพนัธ์ยอ่ย สมการเชิง
อนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง เมทริกซ์และก าหนดการเชิงเส้น  และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใน
ธุรกิจ 

Relations, functions, and graph of relations; linear and non linear functions; limits and 
continuity; differentiations and applications; integrations and applications; partial differentiation 
and first order; matrices and linear programming; applying mathematics to business  

 
976-121 ระเบียบวธีิทางสถิติ 

Statistical Methods 
3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ความหมายของขอ้มูล ความจ าเป็นของการใช้
ขอ้มูล ประเภทของขอ้มูลและแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ระเบียบวธีิเก็บรวบรวมของขอ้มูล หลกัเบ้ืองตน้
ของการส ารวจส่ิงตวัอยา่งและการทดลอง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ความน่าจะเป็นและการแจก
แจงความน่าจะเป็น การแจกแจงตวัแปรสุ่มเตม็หน่วย การแจกแจงของการซกัตวัอยา่ง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ
จ าแนกทางเดียว การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเส้นเชิงเด่ียว โปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติ 
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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 statistic 

 
976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

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

ววิฒันาการและยคุของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขจ านวนและรหสัการแทนอกัขระ การเก็บขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลดว้ย
คอมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในองคก์ร และหนา้ท่ีของบุคคลในระบบงานคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยกีารส่ือสาร เครือข่าย อินทราเน็ตและเอก็ทราเน็ต เทคโนโลยแีละการประยกุตใ์ชง้าน
อินเทอร์เน็ตและเวบ็ อุปกรณ์และมาตรฐานท่ีใชง้านในเครือข่าย  การเช่ือมต่อเครือข่าย ระบบความ
ปลอดภยัในเครือข่าย มารยาทและจริยธรรมในการใชเ้ครือข่าย 

Evolution and era of computer; computer system and component; number system, 
operation and code, computer data storing and processing, deployment of computer system in an 
organization, roles of computer person; technology of communications and networking; internet, 
intranet and extranet; internet/web technologies and applications;  network connection; network 
security; ethic and morality in network communication 

 
976-140 ซอฟตแ์วร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Software and Computer Programming 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ความรู้พื้นฐานดา้นซอฟตแ์วร์ การพฒันาซอฟตแ์วร์ การเลือกซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสม การ
ประมวลผลขอ้มูล การแกปั้ญหาและการพฒันาอลักอริทึม ประเภทของขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูล
พื้นฐาน การพฒันาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยเนน้การเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง 

Fundamental of software; software development; software selection; data processing; 
algorithm solving and developing;  data types;  basic data structures; structured programming of one 
selected programming language 
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976-150 ระบบสารสนเทศภายในองคก์ร 
Organization Information Systems 

3(2-2-5) 

ความหมายความส าคญั องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศในองคก์ร โครงสร้างองคก์รท่ีใชร้ะบบสารสนเทศและการไหลเวยีนของสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศในองคก์ร การพฒันาและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ แนวทางและมาตรฐานใน
การออกแบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการพฒันาระบบ การติดต่อโตต้อบกบัผูใ้ช ้ ขอ้มูล
และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและกระบวนการของระบบ ซอฟตแ์วร์ช่วยพฒันาระบบ 

Principles of information system and components; objectives and benefits of information 
system in an organization; organization structure and information flow; information system in an 
organization; information system development and analysis; standard for information system 
design; system development tools and techniques; user interface; data and data relationship, system 
process; system development software 

 
976-190 อบรมเชิงปฏิบติัการ 1 

Workshop I 
1 ถึง 3 หน่วยกิต 
(X–Y–Z) 

การอบรมเชิงปฎิบติัการทางดา้นเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to Electronics Business 
 

976-200 หลกัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Principles of Electronic Business 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-130 และ 976-110 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 

แนวคิดและหลกัการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจ ตวัแบบธุรกิจ  
หลกัการของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การคา้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจกบัธุรกิจ ธุรกิจกบัลูกคา้ การ
วางแผนทรัพยากรขององคก์ร การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การประสาน
โปรแกรมประยกุตข์ององคก์ร การเงินและความปลอดภยัในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง แนวโนม้ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ตวัอยา่งเทคโนโลยท่ีีน ามาประยกุตใ์ช ้  และ
กรณีศึกษา 

Introduction to electronic business; electronic business components and architectures; 
electronic commerce technology; business processes; business models; principles of electronic 
commerce, models in electronic commerce such as business-to-business, business-to-consumer; 
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enterprise resource planning (ERP), supply chain management (SCM), customer relationship 
management (CRM), enterprise application integration (EAI), financial and security in electronic 
transaction processing; laws and trends in electronic business; case studies 

 
976-210 หลกัการตลาด 

Principles of Marketing 
3(3-0-6) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตลาด การวเิคราะห์สถานการณ์ตลาด   การก าหนดกลยทุธ์
การตลาด การวางแผนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การกระจายสินคา้ การก าหนด
ราคาและนโยบาย การส่งเสริมการตลาด การตลาดระหวา่งประเทศ 

Introduction to marketing; analysis of market; strategic planning; trading plan; product 
selling and distribution channels; pricing and policy; international marketing and promotion 

 
976-211 หลกัการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

Principles of Accounting and Accounting Information  
Systems 

3(3-0-6) 

แนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้ของหลกับญัชี การบนัทึกบญัชีขั้นตน้ ระบบสินคา้คงคลงั ค่า
เส่ือมราคา การจดัท ารายงานทางการเงิน แนวคิดและหลกัการบญัชีตน้ทุน การจ าแนกและ
ตีความหมายผลการด าเนินงานทางธุรกิจ การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานบญัชีเบ้ืองตน้ 

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 

 
976-213 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

Introduction to Economics 
3(3-0-6) 

หลกัเศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคาโดยอุปสงค ์ อุปทาน ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตน้ทุน ตลาด รายไดป้ระชาชาติ การเงิน การคลงัและการคา้
ระหวา่งประเทศ 

Fundamentals of economics; pricing by demand and supply; consumer behavior theory 
and concept; production theory; cost; marketing; population income; financial; international 
business 
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976-220 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

4(4-0-8) 

ตรรกศาสตร์ เซตและพีชคณิตของเซต ระเบียบวธีิพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ฟังกช์นัและ
ความสัมพนัธ์ ความน่าจะเป็น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟ ระบบจ านวน เมตริกซ์ เวกเตอร์                 
ไฟไนทอ์อโตเมตา 

Logic, sets and set operations; mathematical reasoning, induction; functions and relations,  
probability; boolean algebra; graph theory;  number system; vector and matrices; finite automata 

 
976-231 หลกัการการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Principles of Data Communications and Computer 
Networks 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโปรโตคอล สถาปัตยกรรม และกระบวนการท างานของมาตรฐานโอ

เอสไอ และ TCP/IP การส่งและส่ือสารขอ้มูลแบบต่างๆ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเขา้รหสัสัญญาณ 
อนาล็อกและดิจิตอล การมอดูเลตสัญญาณ การส่ือสารขอ้มูลแบบแพคเกจสวชิช่ิง เครือข่ายแบบ
ทอ้งถ่ิน เครือข่ายระยะไกล ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเครือข่ายเคล่ือนท่ีและแบบไร้สาย การจดัท าเคเบิล
ส าหรับเช่ือมต่อเครือข่าย การก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสท่ีใชใ้นเครือข่าย การแบ่งกลุ่มเครือข่าย 
พื้นฐานการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบต่างๆ และการแกปั้ญหาเครือข่าย การก าหนดความปลอดภยั
พื้นฐานในเครือข่าย การตรวจสอบและแกปั้ญหาพื้นฐานของเครือข่าย 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 – MAN – WAN technologies; mobile & wireless networks; network cabling;  IP 
addresses allocations and subnetting; network devices configurations and troubleshooting; network 
security; basic network troubleshooting; case studies 

 
976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 

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

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ออ็บเจกตแ์ละหลกัการเชิงออ็บเจกต ์ องคป์ระกอบพื้นฐานและคุณสมบติัของอ็อบเจกต ์ เช่น 

ขอ้มูลนามธรรม การซ่อนสารสนเทศ คลาสและตวัอยา่ง ขอ้ความ กรรมวธีิ โพลีมอร์ฟิซึม การ
ถ่ายทอดคุณสมบติั การวเิคราะห์และออกแบบเชิงออ็บเจกตเ์บ้ืองตน้ การเขียนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต ์
การประยกุตห์ลกัการเชิงออ็บเจกต์ 
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Object and principles of object oriented; basic components and characteristics of object 
e.g., abstract datatype, information hiding, class and instance, string, method, polymorphism, 
inheritance ; introduction to object analysis and design; object-oriented programming; object-
oriented applications 

 
976-241 การโปรแกรมเวบ็ 

Web Programming 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการของตวับริการเวบ็และเวบ็บราวเซอร์ เทคนิคในการสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บ 
ภาษาในการท าสคริปต์และการเขียนโปรแกรมส าหรับงานประยุกต์เว็บ การต่อเช่ือมกับระบบ
ฐานข้อมูล การจัดการทรัพยากรในสภาพแวดล้อมแบบกระจายส าหรับงานประยุกต์เว็บ การ
เปรียบเทียบระหวา่งงานประยกุตเ์วบ็แบบอิงตวัใหบ้ริการ และแบบอิงผูรั้บบริการ 

Principles of web service and web browser; web programming technique;  script language 
and web programming language; connection to database; distributed resource management  for web 
application;  the  comparison between server-based application and client-based application 

 
976-242 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

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

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ความรู้เก่ียวกบัระบบ รูปแบบของระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบ การศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการ การสืบคน้และวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ การอธิบายการ
ประมวลผล การออกแบบแฟ้มขอ้มูล ฐานขอ้มูลและส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ การออกแบบเครือข่ายและ
การประมวลผล การพฒันาโปรแกรม การทดสอบระบบ การน าระบบไปใชง้าน การจดัท าเอกสาร 
การวดัและประเมินผลระบบ การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ แนวคิดการวเิคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงออ็บเจกต ์การพฒันาตวัแบบโดยใช ้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 
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976-250 ระบบฐานขอ้มูล 
Database Systems 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ขอ้มูล สารสนเทศ และการบริหารจดัการ หลกัการและสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล 

ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  ภาษาเอสคิวแอล กระบวนการนอร์มอลไลเซชนั การออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์โดยใช ้แผนภาพอี-อาร์ การประยกุตใ์ชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

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 

 
976-261 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

Multimedia Technology 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลกัการองคป์ระกอบและรูปแบบของมลัติมีเดีย เช่น อกัษร ภาพ เสียง วดีิโอ                   

และแอนิเมชนั การออกแบบและกระบวนการการผลิตมลัติมีเดีย เทคโนโลยใีนการสร้างมลัติมีเดีย 
การประยกุตใ์ชม้ลัติมีเดียในการส่ือสาร ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากโทรคมนาคมและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างมลัติมีเดีย 

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 

 
976-290 อบรมเชิงปฏิบติัการ 2 

Workshop II 
1 ถึง 3 หน่วยกิต 
(X–Y–Z) 

การอบรมเชิงปฎิบติัการทางดา้นเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to Electronics Business 
 

976-291 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
Career Training 

320 ชัว่โมง 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ภาคการศึกษาปกติ 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ ไม่ต ่ากวา่ 320 ชัว่โมง  
Job practicing in an ICT professional office not less than 320 hrs 

 



 

 99 

976-300 การจดัการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ 
Supply Chain and Logistics Management System 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-200 
ภาพรวมของระบบการผลิต การวเิคราะห์ การพยากรณ์และการวางแผนการผลิต การจดัการ

การผลิต การจดัการวตัถุดิบ ระบบการสั่งซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ นโยบายและการจดัการสินคา้คงคลงั 
การพยากรณ์ยอดขาย การจดัการคลงัสินคา้ การกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค ระบบการขนส่ง
สินคา้ การจดัเส้นทางและตารางการขนส่ง การน าเขา้สินคา้และวตัถุดิบจากต่างประเทศ การส่งออก
สินคา้ไปต่างประเทศ การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และคู่คา้ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารเขา้มาช่วยในการจดัการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ 

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 export-import shipping, logistics management; building customer and 
partner satisfaction; utilization of information technology and communication in supply chain 
management and logistics systems 

 
976-301 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 

Electronic Marketing and Customer Relationship 
Management 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-200 และ 976-210 
แนวคิดและบทบาทของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วธีิการและขั้นตอนในการบริหารจดัการ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวเิคราะห์และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ความส าคญัและหลกัการในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ผลกระทบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อธุรกิจและลูกคา้ ดชันีช้ีวดัความส าเร็จของธุรกิจและความพึงพอใจของลูกคา้ 
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ การจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์แบบดั้งเดิมกบัการบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

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 
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976-302 ระบบการช าระเงินและระบบความมัน่คงส าหรับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Payment and Security for Electronic Business 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-200 
ระบบการช าระเงินของธนาคาร รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการช าระเงินผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ความเส่ียงในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเขา้รหสัขอ้มูล การตรวจสอบความมี
ตวัตนและความถูกตอ้งของขอ้มูล โปรโตคอลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น SSL, S/MINE, SET ลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ความมัน่คงในการส่ือสารขอ้มูล การป้องกนัการบุกรุกและโจมตีระบบ เทคโนโลยีใน
การป้องกนัระบบ เช่น ไฟลว์อลล ์นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของขอ้มูล 

Payment systems for banking; electronic payment models and technologies; Risks in 
financial and electronic transaction processing system; data encryption; authentication and data 
verification; protocol SSL, S/MINE, SET; digital signature; data security on  the communication; 
intruder detection systems; system security technologies such as firewall; policy and laws related to 
data security  

 
976-303 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว 

Information Technology for Tourism Business 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-200 
ความรู้พื้นฐานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีมา ความส าคญัและแนวโน้มของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และการประกอบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว หน่วย
การท างานของระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ขั้นตอนการพฒันา และวิธี
ปฏิบติัในการก่อตั้งและควบคุมระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการปฏิบติังาน ในระบบการ
ท่องเท่ียว ทั้งระบบ Front และ Back Office การศึกษาและวิเคราะห์กรณีตวัอย่างจากเวบ็ไซต์บน
อินเทอร์เน็ตในธุรกิจการท่องเท่ียวจริง 

Introduction to tourism industry, information and communication technology in tourism 
industry revolution and strategic management: issue – challenges – trends, responsible 
organizations for Information Technology for Tourism Business; steps in electronics business 
monitoring and development process; software for front and back office system; study and analysis 
of website case studies in tourism industry 
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976-304 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหน่วยงานราชการ  
Electronic Government 

3(2-2-5) 

นโยบายและการบริหารภาครัฐ การจดัการระบบสารสนเทศส าหรับหน่วยงานราชการ  การ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานราชการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ 
ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม กรณีศึกษา ระบบการจดัซ้ือ จดัจ้าง ระบบภาษี ระบบสารสนเทศภาครัฐใน
ปัจจุบนั 

Government policy and administration; information system management for government 
organizations; information technology to enhance government performance and services; data and 
information services for development of economics and society; case study in procurement, 
purchasing, taxation, current government information system 

 
976-305 การออกแบบและนวตักรรมกระบวนการทางธุรกิจ 

Business Process Design and Innovation 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-200 
กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น กระบวนการผลิต การขนส่ง การขาย การบญัชี 

การเงิน แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบันวตักรรมกระบวนการ วสิัยทศัน์เก่ียวกบักระบวนการ การ
ออกแบบกระบวนการ การประสานกระบวนการ การน าระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้น
กระบวนการ การไหลเวยีนของขอ้มูลและสารสนเทศ การวดัประสิทธิภาพของกระบวนการ การน า
กระบวนการใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร การพฒันาตวัแบบธุรกิจแบบใหม่ๆ การจดัการการ
เปล่ียนแปลงในองคก์ร และกรณีศึกษาทั้งหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานทางธุรกิจ 

Business development processes such as production processess, logistics, sales, 
accounting and finance; concepts and principles of process innovation, vision on process, process 
design, process integration, application of information system and communication in organization 
workflow and information management, measurement of process efficiency; organization process 
innovation and redesign; development of new business models, change management; case studies 
from government organizations and business units 
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976-306 การท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบมีส่วนร่วม 
Collaborative Electronic Business 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-200 และ 976-231 
หลกัการท างานของโปรโตคอลมาตรฐานของระบบการใหบ้ริการผา่นเวบ็ เช่น XML, 

SOAP, ebXML, UDDI, WSDL และเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีท าใหโ้ปรแกรมติดต่อกนัไดบ้นอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบสถาปัตยกรรมในการใหบ้ริการผา่นเวบ็ มาตรฐานสากลในการแลกเปล่ียนขอ้มูลในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น UN/CEFACT การประยกุตใ์ชร้ะบบการใหบ้ริการผา่นเวบ็กบักระบวนการ
ทางธุรกิจ การจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

Principles of web services standard protocols such as XML, SOAP, ebXML, UDDI, 
WSDL and other system integration technologies; web services architectures; business data 
modeling, e.g., UN/CEFACT; web services applications in business process; electronic document 
management systems 

 
976-311 พฤติกรรมองคก์ร 

Organization Behavior 
3(3-0-6) 

พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร สภาพแวดลอ้มทัว่ไป
ในองคก์รท่ีมีผลต่อพฤติกรรมบุคคล ภาวะผูน้ า การสร้างแรงจูงใจ  ขอ้ขดัแยง้และการพฒันาบุคลากร 

Behavior of organization members; relationship among organization members; 
environment affecting organization behavior; leadership; motivation; conflict; and human resource 
development 

 
976-312 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการประยกุต์ 

Accounting Information Systems and Applications 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-211 
การไหลเวียนของขอ้มูลในองคก์ร  ระบบขอ้มูลทางการบญัชีและการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อการจดั องคก์ร การจดัการและควบคุมขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน ระบบบญัชีบริหาร การเลือกใช้
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

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 
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976-313 การลงทุน 
Investment 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-211 
รูปแบบ พื้นฐานและทฤษฎีการลงทุนแนวใหม่ ตราสารทางการเงิน หลกัการในการ

วเิคราะห์ความเส่ียงของตลาดเงิน ตลาดทุน และการศึกษาดา้นหลกัทรัพยท์างการเงิน การวดัอตัรา
ผลตอบแทนและความเส่ียง การใหสิ้นเช่ือ ประสิทธิภาพของตลาด การบริหารกลุ่มหลกัทรัพยผ์สม 
การบริหารภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ 

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 

 
976-314 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Consumer Behavior 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-210 
แนวความคิดและตวัแบบของพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภค

กับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในแง่ของจิตวทิยา สังคมวิทยา มนุษยวิทยา 
และเศรษฐศาสตร์ 

Consumer behavior concept and models; consumer behavior and marketing relationship; 
analysis patterns of consumer behavior; factors affecting decision making on purchasing; consumer 
behavior analysis:- psychology, sociology, humanities, and economics 

 
976-315 ระบบบริหารราชการ 

Government Administrative Systems 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-111  หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ระบบและววิฒันาการการจดัส่วนราชการไทย ลกัษณะและความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารทาง
ราชการ ปัญหาการบริหารราชการ แนวทางการแกไ้ขเปล่ียนแปลง กรณีศึกษาของส่วนราชการไทย
และประเทศอ่ืนๆ การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารราชการ 

System and evolution of Thai government structure; characteristic and relationship among 
government organizations; problems and solving in managing government organizations; case 
study: Thai and foreign systems, application of information system in government administration 
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976-316 การจดัการคุณภาพ 
Quality Management 

3(3-0-6) 

หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ การวางแผนจดัการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ในองคก์ร การจดัการคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม ระบบประกนัคุณภาพ ISO 9000 และระบบ
คุณภาพอ่ืนๆ แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการสู่ระบบคุณภาพ กรณีศึกษาจากองคก์รท่ีไดรั้บ
ใบรับรองการประกนัคุณภาพ ISO และระบบคุณภาพอ่ืนๆ 

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 

 

976-317 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 

หลกัการในการบริหารโครงการและความเส่ียง การบริหารโครงการประเภทต่างๆ การเลือก
ผูบ้ริหารโครงการ ขอ้จ ากดัของการบริหารโครงการ เทคนิคการวางแผนและพฒันาโครงการ บทบาท
และอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การท ารายงานและการส่ือสาร
ระหวา่งการพฒันาโครงการ 

Principles of project management and risks; various types of project and their 
management, project management limitation, planning and project development techniques; 
selection of project leaders and management, their responsibilities, functions, monitoring, reporting 
and communications 

 

976-318 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
International Business 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน:  976-111  หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลักการและวิธีการด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีมี

ผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร ความ
ร่วมมือทางธุรกิจ การบริหารจดัการดา้นการผลิต การขนส่ง การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 

Concepts, requirements and basic principles of international business; environment and 
factors effecting international business, competitive opportunity and performance development for 
business enterprise, business collaboration; effective management in production, transportation and 
logistics, marketing, financing, human resource functions and IT implementation for international 
business 
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976-319 การท าวจิยัธุรกิจและรายงาน 
Business Research and Reporting 

3(3-0-6) 

ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของการวจิยัธุรกิจเทคนิคและหลกัการในการท าวจิยัทางธุรกิจ
การประยกุตก์รรมวธีิในการวจิยั เขา้กบัวชิาการแขนงต่างๆ ทางธุรกิจลกัษณะทัว่ไปของการวิจยั การ
เลือกปัญหาวิจยัในการบริหารธุรกิจ ปัญหาวจิยัและสมมติฐาน การวางแผนและการรวมเป็น
โครงการวจิยั การสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล การสังเกตการณ์ในการเก็บขอ้มูล แบบสอบถามส าหรับ
เก็บขอ้มูล ตวัแปรและคุณลกัษณะของตวัแปรตวัแบบและการวจิยัแผนแบบ การวิจยัการวเิคราะห์
ขอ้มูลและการแปลความหมายขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการ
วจิยัธุรกิจ แผนปฏิบติังานและแบบเสนอโครงการวจิยั 

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 

 
976-320 การวจิยัด าเนินงาน 

Operation Research 
3(2-2-5) 

ปรัชญาและประวติัความเป็นมาของการวิจยัด าเนินงาน การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการ
จดัสรรทรัพยากร ปัญหาการขนส่ง การวเิคราะห์ข่ายงานแบบ PERT และ CPM ตวัแบบการจดัการ
สินคา้คงคลงั การประมาณการและการพยากรณ์ การโปรแกรมเชิงพลวตั ซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิยัด าเนินงาน 

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 

 
976-330 แนวคิดและเทคโนโลยขีองระบบปฏิบติัการ 

Operating Systems Concept and Technology 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ประวติัความเป็นมาของระบบปฏิบติัการ ระบบประมวลผลแบบเก็บรวบรวมและแบบใช้

เวลาร่วม ระบบควบคุมการปฏิบติัการแบบทนัที การจดัการโพรเซส การจดัการความจ าหลกั การ
จดัการระบบข้อมูลน าเข้าและแสดงผลลัพธ์ โครงสร้างการขดัจงัหวะ การจัดสรรทรัพยากรใน
ระบบมลัติโปรแกรม ววิฒันาการของเทคโนโลยรีะบบปฏิบติัการ กรณีศึกษา 
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History of operating system; batch processing and time-sharing processing; real-time 
control operating system;  processes and synchronization; memory management; input/output 
management; interrupt structure; resource allocation in multiprogramming system; evolution of 
operating system technology; case studies 

 
976-331 การบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์ 

Server Administration and Management 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการท างาน เทคโนโลยแีละกลยทุธ์ของเซิร์ฟเวอร์ประเภทต่างๆ เช่น ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ เวบ็
เซิร์ฟเวอร์ ระบบไคลเอ็นท/์เซิร์ฟเวอร์ ขอ้พิจารณาของระบบเครือข่ายระบบเปิด ผลกระทบของการ
ติดต่อกับผูใ้ช้แบบกราฟิกส์บนเทคโนโลยีของเซิร์ฟเวอร์แบบต่างๆ การโปรแกรมแบบไคลเอ็นท์/
เซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลแบบทรานแซคชัน่ออนไลน์ การรักษาความปลอดภยัและทิศทางในอนาคต
ของเซิร์ฟเวอร์ ประเภทต่างๆ 

Principles of server, technologies and strategies such as file server, web server, 
client/server; criteria in open network system;  impacts of graphic user interface on various server 
technologies; client/server programming; online transaction processing; security and trends of 
various kind of server 

  
976-332 การบริหารและการจดัการเครือข่าย 

Network Administration and Management 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 
หลกัการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและการจดัการเครือข่าย การติดตั้ง การคอนฟิกซอฟตแ์วร์ท่ี

ใช้ในการจดัการเครือข่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์และบริการ
ต่างๆในเครือข่าย การบริหารจดัการกบับริการและโปรโตคอลต่างๆ การหาจุดคุม้ทุน และการจดัสรร
ทรัพยากรในระบบเครือข่าย จริยธรรมในการใชง้านเครือข่าย 

Principles of network control and management; network installation; software 
configuration for network management; efficiency improvement and security of products and 
services in network; services and protocols administration and management;  break even point 
computation; network resources allocation; morality in using network  
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976-333 การออกแบบและการจดัการเวบ็ 
Web Design and Management 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-241 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการในการออกแบบเวบ็ การออกแบบโครงสร้างของเวบ็และเนวิเกชนั การออกแบบ
โครงสร้างของไฟล์ โฟลเดอร์และระบบฐานขอ้มูลในเว็บ หลกัการท างานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การ
ออกแบบโครงร่างของเว็บเพจ การจดัวางตาราง เฟรม การใช้สี รูปแบบและขนาดของ ตวัอกัษร 
รูปภาพ กราฟิกส์และระบบมลัติมีเดียบนเวบ็เพจ หลกัการในการออกแบบเวบ็ท่ีใชก้บัอุปกรณ์ไร้สาย
เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี บทบาทและหน้าท่ีของเว็บมาสเตอร์ การตรวจสอบคุณภาพของเว็บ 
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการจดัการเวบ็ 

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; webmaster role; web quality examination; case studies in 
page design and web organization 

 
976-350 ปฏิบติัการการบริหารระบบฐานขอ้มูล 

Database Administration Laboratory 
1(0–3-0) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-250 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

การสร้างและการเตรียมการจดัการเก่ียวกบัฐานขอ้มูล การจดัการการจดัเก็บขอ้มูล การยา้ย
และน าเขา้ฐานขอ้มูลในระบบเดียวกนัและในต่างระบบกนั วิธีการส ารองและเรียกคืนขอ้มูล การ
ออกแบบการจดัเก็บฐานขอ้มูลเพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช ้

Database creation and preparation; data storage management; exporting and importing for 
homogenous and heterogenous database; data back-up and retrieval; database design for fast data 
access 

 
976-351 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 

Advanced Database Systems 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-250 
องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์การติดตั้ งและปรับระบบจดัการ

ฐานขอ้มูล การจดัการระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน ความเป็นเอกภาพและความปลอดภยัของ
ฐานขอ้มูล การคืนสภาพของฐานขอ้มูลเม่ือเกิดความเสียหาย การประยุกตใ์ชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูล 
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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 

 
976-353 การจดัการความรู้ 

Knowledge Management 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-250 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการจดัการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความตอ้งการความรู้ขององค์กร การ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบการจดัการความรู้ การน าระบบการจดัการความรู้ไปใชง้านจริง 
และการบ ารุงรักษา 

Principles of knowledge management; knowledge representation; knowledge requirement 
analysis; knowledge management system analysis, design and development; knowledge 
management applications; knowledge management system maintainance 

 
976-360 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 

Human Computer Interaction 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

หลกัการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผูใ้ช้ การประเมินส่วน
ติดต่อผูใ้ช ้วศิวกรรมการน าไปใช ้การวเิคราะห์ การออกแบบโดยยึดผูใ้ชเ้ป็นหลกั โมเดลเชิงหลกัการ 
เหตุและผลในการออกแบบซอฟตแ์วร์ การออกแบบหนา้ต่าง เมนูและค าสั่ง อินพุต เอาทพ์ุต เสียงและ
รายงาน การปรับระบบให้เขา้กบัความตอ้งการแบบทัว่ไปและแบบเฉพาะ สถาปัตยกรรมของส่วน
ติดต่อผูใ้ช ้กรณีศึกษาและโครงงาน 

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 
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976-361 การออกแบบกราฟิกส์และศิลปประยกุต ์
Graphic Design and Applied Art 

3(2-2-5) 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการออกแบบกราฟิกส์และศิลปะประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการออกแบบ ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ หลกัการใช้สีและจดัวางองคป์ระกอบในงาน
ออกแบบ พื้นฐานในการพฒันางานดา้นการออกแบบกราฟิกส์ กระบวนการออกแบบ การสร้างและ
การจดัองคป์ระกอบของภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ สีและแสง การเรียนรู้และมโนทศัน์การออกแบบให้ได้
เกณฑต์ามลกัษณะงาน การบรรยาย การน าเสนอ 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 

 
976-390 อบรมเชิงปฏิบติัการ 3 

Workshop III 
1 ถึง 3 หน่วยกิต 
(X–Y–Z) 

การอบรมเชิงปฎิบติัการทางดา้นเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies which related to Electronics Business 
 

976-391 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Project I 

2(0-6-0) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 90 หน่วย
กิต หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

การพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกบัสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Electronic Business project development under the adviser supervision 

 
976-392 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

Pre-cooperative Education and Practical Training 
1(0-3-0) 

หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน กระบวนการของสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการ
สมคัรงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมคัรงาน และสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบติังานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอและ
การเขียนรายงาน การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน จิตวทิยาในการท างาน 
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Concepts of cooperative education and practical training; process of cooperative education 
and practical training; regulations and permissions related to cooperative education and practical 
training; 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 

 

976-393 การฝึกงาน 
Practical Training 

320 ชัว่โมง 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-392 และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
6 ภาคการศึกษาปกติ 

ฝึกงานทางดา้นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยราชการ ไม่
ต ่ากวา่ 320 ชัว่โมง  

  Job practising in an Electronic Business professional in industrial sector or government 
not less than 320 hrs 

 

976-402 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Banking 

3(2-2-5) 

ศึกษาวิวฒันาการ โครงสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในระบบงาน
ธนาคาร ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร เช่น ระบบการฝากเงินและ
ถอนเงิน ระบบการโอนเงิน ระบบการจดัการเงินกู ้ ระบบการจดัการบตัรเครดิต/เดบิต การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดซ้ือขาย การน าระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้งาน ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ และระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการใชง้านในธนาคาร 

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 

 

976-410 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-111 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ความสัมพนัธ์ขององคก์รกบัสภาพแวดลอ้ม กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ การวเิคราะห์ 

SWOT การวางแผนกลยทุธ์ในระดบัองคก์ร ธุรกิจและฝ่าย การก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจ           
การวางแผนปฏิบติัการในระยะต่างๆ การด าเนินกลยทุธ์ และการควบคุมกลยทุธ์ขององคก์ร กลยทุธ์
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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Relationship of organization and environment; strategic management process; SWOT 
analysis; strategic planning; business units and departments; development of vision, mission; 
strategic operations; Strategic control; strategies in implementing information and communication 
technology 

 
976-411 การเป็นผูป้ระกอบการ 

Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-110 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

การฝึกเเละเตรียมความพร้อมเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างความเขา้ใจในเชิงปฏิบติัการ 
การศึกษาขอ้มูลเชิงวเิคราะห์ การประเมินโอกาสในการท าธุรกิจ รวมถึงปัญหาเเละเเนวทางเเกไ้ขท่ี
เกิดข้ึนในธุรกิจ วธีิการจดัเตรียมเเผนธุรกิจ โดยเนน้การวางแผนดา้นการตลาด เเผนการเงิน แผน
ก าลงัคน และแผนการบริหารการจดัการ ปฏิบติัการ: นกัศึกษาจะตอ้งน าเสนอแผนธุรกิจ 

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 

 
976-430 การจดัการความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ 

Computer Systems Security Management 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 
ความรู้ทัว่ไปดา้นความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ การคุม้ครองความมัน่คงในระดบั

กายภาพ การรักษาและควบคุมความมัน่คงระบบฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ เทคนิคการเขา้รหสัขอ้มูล 
ความมัน่คงของฐานขอ้มูล ความมัน่คงของระบบเครือข่ายและการส่ือสารขอ้มูล ความมัน่คงระดบั
ไมโครคอมพิวเตอร์และไวรัส ความรู้ท่ีจ  าเป็นดา้นความมัน่คงในแง่ กฏหมาย จริยธรรม และการ
บริหารงาน การวางแผนกูภ้ยั แนวโนม้เทคโนโลยดีา้นความมัน่คง 

Introduction to computer security; physical security protection;  hardware and software 
security maintenance and control; data encryption techniques, database, network and 
communication,  microcomputer security and viruses; security issues:- laws, morality, 
administration, recovery planning and trend in security technology 
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976-431 เทคโนโลยกีารส่ือสารแบบไร้สาย 
Wireless Communication Technology 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 
เทคโนโลยขีองการส่ือสารไร้สายแบบต่างๆ การรับ-ส่งสัญญาณขอ้มูลต่างๆผา่น

ระบบส่ือสารไร้สาย การพฒันาโปรแกรมบนไมโครเบราเซอร์ติดต่อกบัระบบฐานขอ้มูล 
Various types of wireless technology; data signal transmission via wireless system; 

microbrowser programming for to database system 
 

976-440 การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ 
Web Services Development 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-241 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

แนวคิดและหลกัการของเว็บเซอร์วิส   การประยุกต์ใช้เว็บเซอร์วิสกบัธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาปัตยกรรมและกระบวนการท างานของเว็บเซอร์วิส   โปรโตคอลท่ีเก่ียวข้องกับเว็บเซอร์วิส 
มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ   ประวติัความเป็นมา มาตรฐานและ
ไวยากรณ์ของ XML การแปลงและจดัรูปแบบเอกสารโดยใช้ภาษาต่างๆ  เช่น  XSL, XSLT การรับส่ง
ข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์ การพฒันาเว็บเซอร์วิสโดยใช้เคร่ืองมือแบบต่างๆ การพฒันาเว็บ
เซอร์วิสแบบไลท์เวท การรักษาความปลอดภยัของเว็บเซอร์วิส ตวัอย่างของเว็บเซอร์วิสในธุรกิจ
ประเภทต่างๆ 

Concepts and principles of web services; applying web service to electronics 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 XSL, 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 

 
976-441 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

Mobile Device Application Development 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-231 และ 976-241 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 

เทคโนโลยแีละระบบปฏิบติัการส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี การออกแบบและพฒันา
โปรแกรมประยกุต ์ เคร่ืองมือในการพฒันา ทดสอบ โปรแกรมประยกุต ์ โปรแกรมท่ีมีการติดต่อกบั
เครือข่าย การพฒันาโปรแกรมใหใ้ชร้ะบบแสดงผล เสียง และอุปกรณ์เช่ือมโยง 



 

 113 

Technology and operating system for mobile devices; designing and developing 
application programs for mobile devices;  mobile application developing tools; network 
programming; interface programming for mobile devices 

 
976-450 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Decision Support Systems 
3(2-2-5) 

ประเภทและกระบวนการการตดัสินใจ ลกัษณะสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ 
แบบจ าลองการจดัการ และแบบจ าลองการวิเคราะห์เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ และการประยกุต์ 

Types and processes of decision support system (DSS); information for decision support. 
DSS components; management models; data analysis model for decision support; DSS applications 

 
976-451 คลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูลส าหรับธุรกิจ 

Data Warehouse and Data Mining in Business 
3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-250 
หลกัการของคลงัขอ้มูล การจดัการขอ้มูลงานธุรกิจขนาดใหญ่ไดแ้ก่ การเตรียมขอ้มูล การ

จดัแบ่งขอ้มูล แนวคิดและเทคโนโลยท่ีีประยกุตใ์ชใ้นสร้างคลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูลส าหรับ
งานธุรกิจ  การใชป้ระโยชน์จากการท าเหมืองขอ้มูลเพื่องานธุรกิจ 

Introduction to data warehousing; handling large amount of business data such as data 
preparation, data classification; concept and technology applied for constructing data warehouse; 
data mining for business and its usefulness 

 
976-452 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

Management Information Systems 
3(2-2-5) 

หลกัการเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองคก์ร การจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจดัการความเส่ียง การวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมระบบ
สารสนเทศ การบนัทึกเหตุการณ์หรือขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานทางดา้นคอมพิวเตอร์
และการวางแผนแกไ้ข กรณีตวัอยา่ง การจดัการสารสนเทศในองคก์รต่างๆ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการระบบสารสนเทศ จริยธรรมและผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อสังคม 

Principles of information management; role of information in organization; information 
resource management; risk management; information system planning and controlling; logging of 
events and exceptions in computer processing; case studies; management of information in an 
organization; related technologies of information system management; ethics and impacts of 
information system on society 
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976-453 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดักิจกรรม 
Event Management Information System 

3(2-2-5) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-241 และ 976-242 
หลกัการการจดัการงานกิจกรรม กระบวนการจดัการงานกิจกรรม การวางแผนการจดั

กิจกรรม ชนิดและตวัอยา่งงานกิจกรรม การน าเทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสารมา
ประยกุตใ์ชส้ าหรับการจดักิจกรรม ธรรมชาติของขอ้มูลในงานกิจกรรมประเภทต่างๆ การออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดักิจกรรมประเภทต่างๆ การวางแผนการท างานเป็นกลุ่ม เนน้ปฏิบติัการ
จริงโดยสร้างระบบสารสนเทศส าหรับกิจกรรมท่ีจ าลองจดัข้ึน 

Introduction to event management; event management process; event planning; types of 
event and examples; information and communication technologies for event arrangement;  data and 
information characteriztion for each type of event;  information system design for each type of 
event; team working; project assignment to arrange the event 

 
976-490 อบรมเชิงปฏิบติัการ 4 

Workshop IV 
1 ถึง 3 หน่วยกิต 
(X–Y–Z) 

การอบรมเชิงปฎิบติัการทางดา้นเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies which related to Electronics Business 
 

976-491 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Project II 

3(0-9-0) 

รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 976-391 
โครงงานต่อเน่ืองจากวิชา 976-391 หรือพฒันาโครงงานช้ินใหม่ท่ีมีขนาดของโครงงานใหญ่ข้ึน 

โดยมีการจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์พร้อมการน าเสนอผลงานภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Continuation from 976-391 or developing another larger project; report documentation 

and presentation under the adviser supervision 
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976-492 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-0-36) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 976-392 และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
6 ภาคการศึกษาปกติ 

ปฏิบติังานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยราชการเสมือน
เป็นพนกังานเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 18 สัปดาห์ ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผดิชอบและมี
การประเมินผลการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 

Job training in industrial sector or government as an ICT officer not less than 18 weeks; 
under adviser supervision and student will be evaluated by mentor from the office 

 
976-493 สัมมนา 

Seminar 
1(0-2-1) 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน: นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาค
การศึกษาปกติ 

การสัมมนาตามหวัขอ้ท่ีก าหนด อาจเป็นกรณีศึกษา และประเด็นใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยจะประกาศใหท้ราบในแต่ละภาคการศึกษา มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้
ค  าแนะน าและช้ีแนะ  

Seminar in current issues, case studies in information and communication technology; 
specific content of the seminar changes each time it is offered 

 
976-494 ขอ้กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Legal and Ethical Considerations in Information 
Technology 

3(2-2-5) 

ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เช่น ความเป็นส่วนตวั ความเป็นเจา้ของ การ
เขา้ถึงขอ้มูล ความถูกตอ้งแม่นย  า ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิและการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สิทธิส่วนบุคคล สิทธิของผูบ้ริโภค กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ผูใ้ช้และผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล ข่าวสาร ปัญหาทางกฎหมาย 
กรณีศึกษา 

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 
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976-495 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 
Special Topics in Electronic Business I 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

หวัขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวทิยาการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ี
สาขาก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขา 

Special topics; novel theories or technologies related to Electronics Business 
 

976-496 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2 
Special Topics in Electronic Business II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

หวัขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวทิยาการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ี
สาขาก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขา 

Special topics; novel theories or technologies related to Electronics Business 
 

976-497 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 
Special Topics in Electronic Business III 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

หวัขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวทิยาการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาวชิาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ี
สาขาก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขา 

Special topics; novel theories or technologies related to Electronics Business 
 

977-140 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  
Data Structures and Algorithms      

3(2-2-5) 

                  รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 977-130, 976-140 และหรือตามความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
                   การแกปั้ญหาดว้ยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวธีิ ผงังาน รหสัเทียม มโนทศัน์เก่ียวกบัโครงสร้าง  
ขอ้มูล กาวรวดัประสิทธิภาพของขั้นตอนวธีิ โครงสร้างขอ้มูลเชิงรายการ แบบคิว แบบเรียงซอ้นกนั  
กราฟ  รูปตน้ไม ้ การเรียกซ ้ า การเรียงล าดบั  การเรียงล าดบัแบบฮีป การคน้หา การหาเลขท่ีอยูแ่บบแฮช 
การคน้หาแบบทวภิาค  และขั้นตอนวธีิแบบขนาน  
                    Problem solving using computers, algorithm, flowchart, pseudocode; data structure 
concepts; algorithm efficiency measurement; linked list; queue; stack; graph; tree; recursion; sorting; 
heapsort; searching; hashing; binary search; parallel algorithms 
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รายวชิาบังคับเรียนก่อน:   976-250   หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

บทบาทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วธีิการต่างๆส าหรับการไดข้อ้มูลเพื่อใชใ้นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึง การแปลงขอ้มูลเป็นตวัเลขจากแผนท่ีกระดาษ ภาพถ่ายทางอากาศ และ 
ภาพถ่ายดาวเทียม การออกแบบและการใชง้านฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี การสืบคน้และการแกไ้ข การ
วเิคราะห์เชิงพื้นท่ี การสืบคน้และการแกไ้ข การวเิคราะห์เชิงพื้นท่ี แบบจ าลองความสูงเชิงเลข และ
การสร้างแบบจ าลอง 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


