
 

มคอ.2 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขต คณะ ภาควชิา  วิทยาเขตตรัง   
    คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ          

 สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย:  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of  Business Administration  Program in Information and Computer  
                                Management 
  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย):  บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) 
ช่ือยอ่ (ไทย):  บธ.บ. (การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ):  Bachelor of  Business Administration (Information and Computer Management) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):  B.B.A. (Information and Computer  Management) 

3. วชิาเอก      
 - 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร  :    127   หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ    
5.1.1  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

              หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   หลกัสูตร 4  ปี 
              หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาการ  หลกัสูตร ……  ปี 

5.1.2  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบติั 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ   
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               หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีทางปฏิบติัการ (ต่อเน่ือง) 
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางวิชาชีพ  
               หลกัสูตรปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ทางปฏิบติัการ     

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ใชภ้าษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  

5.2 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
5.2.1  ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 

หลกัสูตรน้ีมีความร่วมมือระหว่างหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การประกันภยัและการจัดการความเส่ียง สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว และ
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
และการจดัการในการใชอ้าจารยผ์ูส้อนร่วมกนั 

5.4.2  ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั  
หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั

โดยการเชิญผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ อาทิ คณาจารยท์างดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในมหาวิทยาลยัต่างๆ ผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ  

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลกัสูตร            

 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ............ 
  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
       สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คร้ังท่ี 1  
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตตรัง   
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 14 (5/2559)  เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 380 (10/2559)  เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559 
คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั  
       ในคราวประชุมคร้ังท่ี 398 (6/2561)  เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2561 
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คร้ังท่ี 3  
 ไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั ใหเ้ปล่ียนแปลงปี พ.ศ. ของหลกัสูตร  

        จากเดิม หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์    
                     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
       เปล่ียนเป็น หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
                     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
        ในคราวประชุมคร้ังท่ี  416 (6/2563) เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2563 

        (กรณีไดรั้บการรับรองจากองคก์รวิชาชีพหรือองคก์รอ่ืนใหร้ะบุองคก์รท่ีรับรองและวนัท่ีท่ีไดรั้บรองดว้ย) 
      เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรจะไดรั้บการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ         

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
บณัฑิตท่ีจบสาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย

ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดงัน้ี 
(1) นกัวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ 
(2) ผูป้ระกอบการใหม่ดา้นเทคโนโลยี 
(3) นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
(4) นกัออกแบบ และดูแลเวบ็ไซต ์
(5) นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(6) นกัวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 
อาจารยรั์บผิดชอบหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

 
1 

 
อาจารย ์

 

 
นางสาวแสงนภา  หิรัญมุทรา
ภรณ์ 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2547 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2543 

 
2 

 
อาจารย ์

 

 
Miss Anny Mardjo 

Master of Information 
Technology  

Database for Client-Server Swinburne University of 
Technology, Australia 

2542 

B.B.A.  
 

Marketing Royal Melbourne Institute 
of Technology, Australia 

2540 

3 อาจารย ์ นางสาวพจนารถ  ฤทธิเดช วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 

   บธ.บ. การบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 

4 
อาจารย ์ นายจิรวฒัน ์ สินไชย วท.ม. ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 2550 

   บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 
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5 

ล าดบัท่ี ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

5 อาจารย ์ นายกิตติศกัด์ิ แกว้นิลประเสริฐ วท.ม. 
การพฒันาซอฟแวร์ดา้น
ธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552 

   บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน   
   คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง   

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ    
 จากสถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  ดังวิสัยทัศน์ร่างแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560–2564)  ไดย้ึดกรอบแนวคิดและหลกัการใน
การวางแผนท่ีส าคญั ดงัน้ี (1) การนอ้มน าและประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม (3) การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ (4) การพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน สงัคมอยู ่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข    

หวัขอ้ท่ี 2 ในส่วนสถานะของประเทศ ดา้นเศรษฐกิจ ขอ้ท่ี 2.17 การส่งเสริมการวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยีและการพฒันานวตักรรมดา้นพลงังาน และเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสาร(ICT) อยู่ในระดบัต ่า และมีขอ้จ ากดั ยงัไม่สามารถพฒันาต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม     

 
11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม   

จากสถานการณ์ทางสังคม  และวฒันธรรม  ดงัวิสยัทศันร่์างแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560–2564)  หัวขอ้ท่ี 5   แนวทางการพฒันา ขอ้ท่ี  5.1 การ
ยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  ขอ้ท่ี 5.1.2 การ
พฒันาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาก าลงัคน
และแรงงาน ใหมี้ทกัษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดบัและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยดว้ยเทคโนโลยี 
เร่งรัดใหแ้รงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได ้  ขอ้ท่ี 
5.1.3 การส่งเสริมผูป้ระกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิทัล พฒันาขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการใหมี้ความยืดหยุ่น สามารถปรับตวัและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบาย
และมาตรการการกีดกนัทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน ความเป็นเจา้ของของคนไทย
และสนบัสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสิ์นคา้และช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมาก
ข้ึน ตลอดจนพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิต บริการ 
และอุตสาหกรรมดิจิทลั 

หวัขอ้ 5.2 การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูง
วยัอย่างมีคุณภาพ ขอ้ท่ี 5.2.2 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ เท่าเทียม
และทัว่ถึง ขอ้ย่อยท่ี (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลงัคน
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาส่ือเพ่ือการ เรียนรู้
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ปรับหลกัสูตรและผลิตก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของตลาด 
การวิจยัและการใชเ้ทคโนโลยีและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร  
จากสถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  ดังวิสัยทัศน์ร่างแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560–2564)  หวัขอ้ท่ี 3 บริบทการเปล่ียนแปลงและ
ภาพอนาคตประเทศไทย ขอ้ 3.2 บริบทภายนอก ในขอ้ท่ี 3.2.2 การปรับเปล่ียนดา้นเทคโนโลยี
และนวตักรรมท่ีรวดเร็ว การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม ส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง ในรูปแบบการผลิตและการคา้ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วย ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการคา้ท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดบั
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง Information 
Technology กับ  Operational Technology หรือ ท่ี  เ รี ยกว่ า  Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ รถยนต ์ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ และ
อ่ืนๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั)  

การวางแผนหลกัสูตรจะค านึงถึงการพฒันาคนไทยทุกกลุ่มให้มีศกัยภาพ ดว้ยการ
เสริมสร้างทกัษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ดา้น ทั้งการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การ
สงัเคราะห์ความรู้สัง่สม และต่อยอดสู่นวตักรรมความรู้ เนน้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ลด
ความเหล่ือมล ้าในสังคมดว้ยการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัการศึกษาใหมี้บทบาทส าคญัใน
การหล่อหลอม บ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
ค านึงถึงประโยชนต่์อส่วนรวม 

การพฒันาหลกัสูตรจึงมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ในดา้นการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของสงัคม  ตลาดแรงงาน และการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยืน 

 
12.2   ความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีดงัน้ี 
พนัธกิจ 1 พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมและ

หลกัเศรษฐกิจ พอเพียงโดยใหผู้ใ้ฝ่รู้ไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
พนัธกิจ 2 สร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพพ้ืนฐาน

ของภาคใต ้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล 
พนัธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบติัสู่การ

สอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทศันส์ากลใหแ้ก่บณัฑิต 
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วิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คือ 
มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบณัฑิต  งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ  และเสริมสร้างการเติบโตทางปัญญาแก่เพ่ือน
มนุษย ์

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีดงัน้ี 
พนัธกิจ 1  จดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบณัฑิตใหมี้ความเช่ียวชาญดา้นวิชาการและวิชาชีพ  

มีสมรรถนะสากล 
พนัธกิจ 2  พฒันาผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรคท์างวิชาการเพ่ือขบัเคล่ือนคณะฯ ใหเ้ป็นผูน้ า 

ทางวิชาการ 
พนัธกิจ 3  เนน้การบริการวิชาการท่ียกระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนและ สงัคม 
พนัธกิจ 4  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยปลูกฝังจิตส านึก และร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  โดยถือ 

   ประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

  การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ไดย้ึดตามแนวทางพนัธกิจของมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ทั้ง 3 พนัธกิจ วิสยัทศัน์ 
และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้ง 4 พนัธกิจ โดยสอดคลอ้งกบัร่าง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560–2564) 

 
13. ความสัมพันธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน   

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน     
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มี

รายวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชาเลือกเสรี ซ่ึงเรียนร่วมกับนักศึกษา
สาขาวิชาอ่ืนๆ ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และมีรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนโดย
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ท่ี
รับผิดชอบสอนโดยอาจารยใ์นสาขาวิชาดงักล่าวดว้ย 

1) ภายในวิทยาเขต  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  มีรายวิชาในกลุ่มศึกษาทัว่ไป และวิชาแกนบางรายวิชา เช่น หลกัการตลาด 
การจดัการเชิงกลยุทธ์ การบญัชีการเงิน ฯลฯ ซ่ึงเรียนร่วมกบันักศึกษาหลกัสูตรอ่ืนใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ ดงันั้นนกัศึกษาในหลกัสูตรน้ีจึงมีความรู้ทั้งดา้นการ
จัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และด้านธุรกิจตรงตามวตัถุประสงค์ในการผลิต
บณัฑิต    

2) ภายนอกวิทยาเขต : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  นกัศึกษาสามารถเรียนรายวิชาเลือกเสรี ซ่ึงเปิดโดยหลกัสูตรอ่ืนๆ ไดใ้นทุก
วิทยาเขต 
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13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
1) 946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) 946-144  การดูแลคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
3) 946-247 การออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ 

13.3 การบริหารจดัการ  
1) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสาขาวิชา อาจารย ์     

ผูส้อนและนกัศึกษาในการพิจารณารายวิชา  การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

3) อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู ้สอน ด้านเน้ือหาสาระให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา  

ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถน านโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ไปใช้กับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถบริหารจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ เพ่ือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเร่ิมในการเป็นผูป้ระกอบการใหม่ท่ีมีการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการ
ปฏิบติังาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

 
1.2  ความส าคัญ  

หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวฒันธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์หลกัการพฒันาในร่างแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560–2564)   หัวขอ้ท่ี 5.1.2 การพฒันาผลิตภาพ
แรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาก าลงัคนและแรงงาน ใหมี้
ทกัษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดบัและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยดว้ยเทคโนโลยี และหัวขอ้ท่ี 
5.1.3 การส่งเสริมผูป้ระกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิทัล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตวัและด าเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ   ซ่ึงบณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษามีความรู้ในศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และธุรกิจ มี
ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศในการปฏิบติังาน เพ่ือพฒันาและสร้างความแข็งแกร่ง
ทางดา้นเศรษฐกิจต่อไป  

รวมทั้งหลกัสูตรสามารถตอบสนองบริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศ
ไทย ตามร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560–2564) ไดร้ะบุไวใ้น
หัวข้อท่ี 3.2.2 การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคา้ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการคา้ท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดบั
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยี ท่ีผสมผสานระหว่าง Information 
Technology กับ Operational Technology หรือท่ี เ รียกว่า  Internet of Things ซ่ึงบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษามีความรู้ในศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถในเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ภายใตน้วตักรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของตนเองและความสามารถใน
การแข่งขนัของธุรกิจ   
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1.3 วตัถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีสามารถน านโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ไปใชก้บั

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริหารจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ 
เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีแนวคิดริเร่ิมในการเป็นผูป้ระกอบการใหม่ท่ีมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการปฏิบติังานได ้
5) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   

 
2. แผนพฒันาปรับปรุง   
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี   

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

(1) ปรับปรุงหลกัสูตร
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการ
จดัการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ใหมี้มาตรฐาน
ตามเกณฑท่ี์สกอ.ก าหนด 

- พฒันาหลกัสูตรโดยอา้งอิง
มาตรฐานจาก ACM/IEEE 

- ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

- รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
 

(2) ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของธุรกิจ และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบ้ณัฑิต
ของสถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทกัษะ 
ความรู้ความสามารถในการ
ท างานของบณัฑิต โดยเฉล่ีย
ในระดบัดี 

(3) พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ใหมี้ประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศไปปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนใหท้ างานบริการวิชาการ
แก่องคก์รภายนอก 
 

 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 
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หมวดที่  3  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา  
1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา  
ไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่
ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก 5) 
  

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จ านวน 8 สัปดาห์  ในปีท่ี 3 หรือตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

 ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 

 
2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา   

1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ 
2)  ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1) นกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2) นกัเรียนท่ีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง  
3) การคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ดว้ยวิธีการสอบขอ้เขียน และ/หรือ การ

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือพิจารณาจากผลการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และ/หรือ
คะแนนสอบโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งนอ้ย 
2) ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ค่อนขา้งนอ้ย 
3) ใชเ้วลานานในการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ และรูปแบบการเรียนในมหาวิทยาลยั  

 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) คณะจดักิจกรรมปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาทุกคน
ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 

2) มหาวิทยาลยัจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่เพ่ือใหน้กัศึกษาปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ใหม่ และทราบแนวทางการเรียนในมหาวิทยาลยั 

3) คณะมีการส่งเสริมทกัษะทางภาษาองักฤษผา่นการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชโ้ปรแกรมทางการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษแบบออนไลนท่ี์มหาวิทยาลยัจดัใหใ้นระหวา่งท่ีศึกษา 

4) หลกัสูตรฯ จดัโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมแก่นกัศึกษาใหม่ของหลกัสูตร 
เพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร แผนการเรียน เป้าหมายของหลกัสูตร และเสวนาเร่ืองการ
ด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลยั รวมทั้งเตรียมความพร้อมทางวิชาการดา้นการเรียนในหลกัสูตร 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

                                      ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 150 150 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 2 - 150 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 3 - - 150 150 150 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 150 150 
รวม 150 300 450 600 750 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 150 300 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
    เสนอโดยคณะหรือหน่วยงานในสงักดัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีน าหลกัสูตรไปเปิด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
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2.6.1 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
  ส าหรับการน าหลกัสูตรไปเปิดท่ีวิทยาเขตตรัง มีรายละเอียดดงัน้ี (หน่วย บาท) 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

 รวมงบด าเนินการ 6,520,360 7,299,068 8,182,621 9,186,028 10,326,507 
    -  งบบุคลากร 2,214,960 2,347,858 2,488,729 2,638,053 2,796,336 
    -  งบด าเนินงาน 2,645,400 3,042,210 3,498,542 4,023,323 4,626,821 
    -  งบเงินอุดหนุน 1,660,000 1,909,000 2,195,350 2,524,653 2,903,350 
    -  งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 
 รวมงบลงทุน 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 
    -  ค่าครุภณัฑ ์      
    -  ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 500,000 600,000 650,000 700,000 750,000 
 รวมทั้งส้ิน 7,020,360 7,899,068 8,832,621 9,886,028 11,076,507 
 จ านวนนกัศึกษา (คน) 150 300 450 600 750 
 ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา      
 - เฉพาะงบด าเนินการ 43,469 24,330 18,184 15,310 13,769 

 
 - รวมทุกประเภท  
รายจ่าย 

46,802 26,330 19,628 16,477 14,769 

  2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนเป็นหลกั 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

2.9 การจดัการเรียนการสอน 
หลกัสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

รายวิชาในหลกัสูตร 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1  หลกัสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร 127  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                          35 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   11  หน่วยกิต                                                   
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        9  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาภาษา      15  หน่วยกิต        

หมวดวชิาเฉพาะ                                       86 หน่วยกิต 

แผน ก. (สหกจิศึกษา) 
1) กลุ่มวิชาแกน                                        30  หน่วยกิต    
2) กลุ่มวิชาชีพ      44  หน่วยกิต 

- กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ 17  หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต ์  12  หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร์   9  หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      6  หน่วยกิต 

3)   วิชาชีพเลือก                
- วิชาชีพเลือก        6  หน่วยกิต 

4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
- วิชาสหกิจศึกษา       6  หน่วยกิต 

  แผน ข (ฝึกงาน) 
1)   กลุ่มวิชาแกน  30  หน่วยกิต    
2)   กลุ่มวิชาชีพ  47  หน่วยกิต 

- กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ 20  หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต ์  12  หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร์  9  หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     6  หน่วยกิต 

3)   วิชาชีพเลือก                
- วิชาชีพเลือก        9  หน่วยกิต 

4)   วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
- วิชาการฝึกงาน  (ไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง)            -   หน่วยกิต 

ก. หมวดวชิาเลือกเสรี                                                    6  หน่วยกติ 
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หมายเหตุ   
 การเลือก แผน ก. (สหกิจศึกษา) หรือแผน ข. (ฝึกงาน) ให้ข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของ
นักศึกษาโดยจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯหรือ
พิจารณาร่วมกบัสถานประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาดงักล่าว 
 
3.1.3 รายวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                             จ านวน     35     หน่วยกิต 

1)  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาในกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ จ านวน  11 หน่วยกิต ดงัน้ี 

     รายวิชาบงัคบั จ านวน 5 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 942-100  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1      1 (0-0-3) 
    Co-Curricular Activities I  
 xxx–xxx   กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ         1 (x-y-z) 
 942-207   จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต     3 (3-0-6) 
   Psychology and Wisdom of Living 

 และใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี   
 001-101  อาเซียนศึกษา        3 (2-2-5) 

   ASEAN Studies 
 874-194   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 

    Law Relating to Occupations and Everyday Life 
            942-112   สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต         3 (3-0-6) 

   Aesthetics for Life 
 942-113   ทกัษะการรู้สารสนเทศ       3 (3-0-6) 

   Information Literacy Skills 
 942-208   ความเป็นพลเมือง                       3 (3-0-6)       

  Citizenship 
 942-300   การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล      3 (3-0-6) 

   Personal Wealth Management 
 942-301 การตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั     3 (3-0-6) 

 Decision Making and Planning in Daily Life 
 942-302 การจดัการความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั      3 (3-0-6) 

   Risk Management in Daily Life 
 996-110 ตรังศึกษา       3 (3-0-6) 
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 Trang Study 
 996-120 การรับรู้สุนทรียศาสตร์                 3 (3-0-6) 

 Art Appreciation 
 996-121 ความซาบซ้ึงทางดนตรี        3 (3-0-6)  
  Music Appreciation 
 คณะหรือหลักสูตรอาจก าหนดรายวิชาเ ลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ท่ีพิจารณาแลว้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาให้เป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความ
เหมาะสม 

2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดให้เ รียนรายวิชาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

รายวิชาบงัคบั จ านวน 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
946-140     เทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (3-0-6) 

 Information Technology 
947-117     คณิตศาสตร์ทัว่ไป             3 (3-0-6) 

      General Mathematics  
และให้นักศึกษา เ ลือกเ รียนรายวิชา ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี   
947-101     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม   3 (3-0-6) 

 Science, Technology, and Society 
996-130     ส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้     3 (3-0-6)    

  Environment in the South 
996-131     การรับรู้ธรรมชาติ       3 (2-2-5) 

  Perception of Nature        
คณะหรือหลกัสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ท่ีพิจารณาแลว้มีประโยชนต่์อนกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 
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3)  กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดใหเ้รียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน  15 หน่วยกิต  

รายวชิาบังคับ เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-100    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 

Thai for Communication 
941-112    การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 

Fundamental English Listening and Speaking 
941-113     การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

Fundamental English Reading and Writing 

แ ล ะ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ อ่ื น ท่ี เ ปิ ด ใ น
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อน  อีกจ านวน  6 หน่วยกิต โดยมีรายวิชา
ต่อไปน้ี 

กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 
941-114     เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ     3 (3-0-6)           

             Consolidating Listening Skills in English 
941-115     การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ     3 (3-0-6) 

                 English Reading in Business Contexts 
941-210    การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 

              English Writing for Business Communication 
941-216 การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 3 (3-0-6) 

   English Conversation for Daily Communication 
941-217 การพฒันาการอ่าน       3 (3-0-6) 

   Reading Development 
941-218 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ      3 (3-0-6) 

  English for Business 
941-290  การอ่านเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ    3 (3-0-6) 

   Reading English Short Stories and Novels 
941-291  ภาษาองักฤษผา่นส่ือทนัสมยั                                3 (3-0-6)    

             English through Modern Media 
941-292  สทัศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้                        3 (3-0-6) 

 Basic English Phonetics 
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กลุ่มวิชาภาษา ต่างประเทศอ่ืน  
941-224   ภาษาจีนพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)     

  Fundamental Chinese 
941-236 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน                                                  3 (2-2-5) 

  Fundamental Japanese 
  941-245 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน            3 (3-0-6)                          
  Fundamental French 
 941-252 ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน     3 (3-0-6)                                      
    Fundamental German 

941-274  ภาษามลายพ้ืูนฐาน                                        3 (3-0-6) 
  Fundamental Malay 

941-283  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 
  Fundamental Korean 

คณะหรือหลักสูตรอาจก าหนดรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา ท่ีพิจารณาแลว้มี
ประโยชนต่์อนกัศึกษาใหเ้ป็นวิชาเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 
ก.  หมวดวชิาเฉพาะ     จ านวน     86     หน่วยกติ   

1)  กลุ่มวชิาแกน     จ านวน     30     หน่วยกติ  
942-230    การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
 Taxation 
944-204    กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Law 
944-122    หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Principle of  Economics 
946-100    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Introduction to Business 
946-113    การบญัชีการเงิน 3 (3-0-6)  
 Financial Accounting 
946-160    หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
 Principles of  Marketing 
946-209    หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 

 Principle of  Management 
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946-290    การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
Business Finance 

946-400    การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 
 Strategic Management 
947-118     สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
 Business Statistics I 
 
2) กลุ่มวชิาชีพ     จ านวน 44     หน่วยกติ 

 แผน ก (สหกจิศึกษา)  
- วชิาชีพบังคับ    จ านวน 44     หน่วยกติ  

กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     จ านวน 17     หน่วยกติ 

946-344 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 3 (3-0-6) 

 Management Information Systems  

946-359 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 
 Systems Analysis and Design   

946-440 สมัมนาทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  2 (0-4-2) 

 Seminar in Information and Computer Management  

946-444 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 

 Electronic Commerce and Electronic Payment Systems  

948-345 การตลาดดิจิทลัและการจดัการ 3 (3-0-6) 

 Digital Marketing and Management  

948-348 วิทยาการตดัสินใจทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 

 Decision Science in Business  

กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์  จ านวน     12     หน่วยกติ 

946-240 ระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 

 Business Database System  

946-243 การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางธุรกิจ  3 (2-2-5) 

 Business Software Applications  

946-341 การออกแบบและพฒันาเวบ็ในงานธุรกิจ 3 (2-2-5) 

 Web Design and Development in Business  

946-443 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

 Human Computer Interaction  
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กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์   จ านวน     9     หน่วยกติ 

946-242 แนวคิดเชิงออบเจก็ตแ์ละโครงสร้างขอ้มูล 3 (3-0-6) 
 Object-oriented Concepts and Data Structures   

946-343 โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับธุรกิจ  3 (2-2-5) 

 Mobile Applications for Business  

948-347 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 Business Data Analysis  

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  จ านวน     6     หน่วยกติ 

946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3 (2-2-5) 
 Introduction to Computer Programming  

946-244 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Data Communication and Networking  

 
- วชิาสหกิจศึกษา จ านวน     6     หน่วยกติ 

948-445     สหกิจศึกษา 6 (0-36-0) 
Cooperative  Education 

 
- วชิาชีพเลือก     จ านวน     6     หน่วยกติ 

    เลือกเรียนจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 
946-248 แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ 3 (3-0-6) 

 Entrepreneurship  
946-345 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 3 (2-2-5) 

 Multimedia Technology  

946-347 ระเบียบวิธีวิจยั 3 (3-0-6) 

 Research Methodology  
946-348 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 Information Systems Security     

946-445 การพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างธุรกิจผา่นเวบ็ 3 (2-2-5) 

 Web-based Business Application Development  

946-447 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 1 1 (x-y-z) 
 Special Topics in Information and Computer  Management I  
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946-448 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 2 (x-y-z) 
 Special Topics in Information and Computer Management II  

946-449 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 3 (x-y-z) 

 Special Topics in Information and Computer Management III  
948-342 การบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 

 Project Management  

948-349 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส าหรับงานธุรกิจ 3 (2-2-5) 

 Wireless Network Technology for Business  

948-440 คลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูล 3 (3-0-6) 
 Data Warehouse& Data Mining  

948-442 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจดัการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) 

 
Information Technology for Logistics and Supply Chain 
Management  

948-444 ระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร 3 (3-0-6) 

 Enterprise Resource Planning System  

948-446 การศึกษาความเหมาะสมและการจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 Information Technology Feasibility Study and Procurement  

948-447 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-6) 

 Software Quality Assurance  

948-341 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-6) 
 Software Engineering  

948-448 การน าเสนองานทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 Business Presentations  
948-449 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 Business Creativity and Innovation  
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แผน ข (ฝึกงาน)  
- วชิาชีพบังคับ       

 จ านวน     47     หน่วยกติ 
กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   จ านวน     20     หน่วยกติ 

946-344 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 3 (3-0-6) 

 Management Information Systems  

946-359 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 
 Systems Analysis and Design   

946-440 สมัมนาทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  2 (0-4-2) 

 Seminar in Information and Computer gement  

946-441 โครงงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 (0-9-0) 
 Project in Information and Computer Management  

946-444 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 

 Electronic Commerce and Electronic Payment Systems  

948-345 การตลาดดิจิทลัและการจดัการ 3 (3-0-6) 
 Digital Marketing and Management  

948-348 วิทยาการตดัสินใจทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 

 Decision Science in Business  

กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์            จ านวน     12     หน่วยกติ 

946-240 ระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Business Database System  

946-243 การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Business Software Applications   

946-341 การออกแบบและพฒันาเวบ็ในงานธุรกิจ 3 (2-2-5) 

 Web Design and Development in Business  

946-443 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

 Human Computer Interaction  
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กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์   จ านวน     9     หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   จ านวน     6     หน่วยกติ 

946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3 (2-2-5) 
 Introduction to Computer Programming  

946-244 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Data Communication and Networking  

 
-  วชิาการฝึกงาน  (ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง)                  จ านวน      -     หน่วยกติ 
946-346     การฝึกงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์      
 ไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 

 Job Training in Information and Computer Management 
 

- วชิาชีพเลือก     จ านวน     9     หน่วยกติ 
 เลือกเรียนจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 

946-248 แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ 3 (3-0-6) 

 Entrepreneurship  
946-345 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 3 (2-2-5) 

 Multimedia Technology  

946-347 ระเบียบวิธีวิจยั 3 (3-0-6) 
 Research Methodology  

946-348 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 Information Systems Security     

946-445 การพฒันาโปรแกรมประยกุตท์างธุรกิจผา่นเวบ็ 3 (2-2-5) 
 Web-based Business Application Development  

946-447 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 1 1 (x-y-z) 

 Special Topics in Information and Computer  Management I  

946-242 แนวคิดเชิงออบเจก็ตแ์ละโครงสร้างขอ้มูล 3 (3-0-6) 

 Object-oriented Concepts and Data Structures   

946-343 โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับธุรกิจ  3 (2-2-5) 

 Mobile Applications for Business  

948-347 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 Business Data Analysis  



25 
 

  

946-448 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 2 (x-y-z) 
 Special Topics in Information and Computer Management II  

946-449 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 3 (x-y-z) 

 Special Topics in Information and Computer Management III  
948-342 การบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 

 Project Management  

948-341 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-6) 

 Software Engineering  

948-349 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส าหรับงานธุรกิจ 3 (2-2-5) 

 Wireless Network Technology for Business  

948-440 คลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูล 3 (3-0-6) 
 Data Warehouse& Data Mining  

948-442 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจดัการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) 

 
Information Technology for Logistics and Supply Chain 
Management  

948-444 ระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร 3 (3-0-6) 

 Enterprise Resource Planning System  

948-446 การศึกษาความเหมาะสมและการจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 Information Technology Feasibility Study and Procurement  

948-447 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-6) 

 Software Quality Assurance  

948-448 การน าเสนองานทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Presentations  

948-449 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 Business Creativity and Innovation  

หมายเหตุ 
เพ่ือให้การพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจก าหนดรายวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ซ่ึงไดพิ้จารณาแลว้ว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชาใหเ้ป็นวิชาเลือกในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 
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ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี                               จ านวน     6     หน่วยกติ 
เลือกเรียนจากรายวชิาท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้น หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป หรือหมวดวชิาเฉพาะซ่ึงเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความร่วมมือทางดา้นวชิาการกบัมหาวทิยาลยั  สงขลานครินทร์ โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลกัสูตร  
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3.1.4  แผนการศึกษา        
      ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  
   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

xxx-xxx เรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปน้ี 3 (x-y-z) 

 

941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน       3 (2-2-5) 
หรือ 
941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 

941-100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
946-100 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3 (2-2-5) 

   947-117 คณิตศาสตร์ทัว่ไป        3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชากีฬา พลศึกษาและนนัทนาการ 1 (x-y-z) 

 รวม      19 (x-y-z) 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

xxx-xxx เรียน 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปน้ี 3 (x-y-z) 
 941-112* การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน      3 (2-2-5) 
 หรือ 

  941-113* การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

942-207 จิตวิทยาและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3 (3-0-6) 
946-240 ระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
946-344 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (x-y-z) 
 xxx-xxx วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x-y-z) 

 รวม       18 (x-y-z) 
 
 

หมายเหตุ รายวิชา 941-112* และ 941-113* คณะฯ จะพิจารณาความเหมาะสมวา่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากจ านวนผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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     ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

                                                                         จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
946-113 การบญัชีการเงิน  3 (3-0-6) 
946-160 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 
946-242 แนวคิดเชิงออบเจก็ตแ์ละโครงสร้างขอ้มูล 3 (3-0-6) 
946-243 การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
xxx-xxx  วิชาเลือกกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 3 (x-y-z) 

 รวม 18 (x-y-z) 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

944-122 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
946-209 หลกัการจดัการ 3 (3-0-6) 
946-244 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-341 การออกแบบและพฒันาเวบ็ในงานธุรกิจ 3 (2-2-5) 
947-118 สถิติธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 

    xxx-xxx วิชาเลือกเสรี        3 (x-y-z) 
 รวม       18 (x-y-z) 
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  แผน ก. (สหกจิศึกษา) 
      ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

942-230 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
946-343 โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับธุรกิจ 3 (2-2-5) 
946-359 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 
946-443 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 3 (x-y-z) 

 รวม      18 (x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  

   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1 (0-0-3) 
944-204 กฎหมายธุรกิจ  3 (3-0-6) 
946-290 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-444 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์  3 (3-0-6) 
948-348 วิทยาการตดัสินใจทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก   3 (x-y-z) 
 รวม      16 (x-y-z) 
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     ปีที ่4  
      ภาคการศึกษาที่ 1  

            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
946-400 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 
946-440 สมัมนาทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  2 (0-4-2) 
948-347 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
948-345 การตลาดดิจิทลัและการจดัการ  3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี        3 (x-y-z) 

 รวม 14 (x-y-z) 
 
 

      ภาคการศึกษาที่ 2  
                                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

948-445 สหกิจศึกษา   6 (0-36-0) 
 รวม   6 (0-36-0) 
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แผน ข. (ฝึกงาน) 
     ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

942-230 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
946-343 โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับธุรกิจ 3 (2-2-5) 
946-359 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 
946-443 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 (x-y-z) 
xxx-xxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 3 (x-y-z) 

 รวม      18 (x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  

   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
942-100 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1 (0-0-3) 
944-204 กฎหมายธุรกิจ  3 (3-0-6) 
946-290 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
946-444 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
948-348 วิทยาการตดัสินใจทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3 (x-y-z) 
 รวม      16 (x-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน 

                                            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
946-346 การฝึกงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง 

รวม 0 
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     ปีที ่4 
      ภาคการศึกษาที่ 1  

            จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
946-400 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 
946-440 สมัมนาทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 (0-4-2) 
948-347 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
948-345 การตลาดดิจิทลัและการจดัการ  3 (3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z) 

 รวม 14 (x-y-z) 
 

      ภาคการศึกษาที่ 2  
                                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

946-441 โครงงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 (0-9-0) 
xxx-xxx วิชาชีพเลือก  3 (x-y-z) 

 รวม 6 (x-y-z) 
หมายเหตุ          ***แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  โดยความเห็นชอบ 

 ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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ความหมายของรหัสประจ ารายวชิาและค าจ ากัดความ  
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสูตร 

 รหสัประจ าวิชาประกอบดว้ยตวัเลขหกหลกั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมีเคร่ืองหมายขีดคัน่  
(-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขทั้ง 2 กลุ่ม มีรายละเอียดของรหสัประจ าวิทยาเขตดงัน้ี 
         ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 1-3 หมายถึง กลุ่มวิชา หรือ หมวดวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง)   
         ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 4 หมายถึง ชั้นปีท่ีเรียนวิชานั้น ตามแผนการศึกษา  
 ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 5 หมายถึง ประเภทวิชา (รายละเอียด แสดงในตารางดา้นล่าง) 
     ตวัเลขรหสัหลกัท่ี 6 หมายถึง ล าดบัท่ีของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ 

รหัสหลกัที่ 1-3 กลุ่มวิชา หมวดวิชา ตวัเลขหลกัที่  5 ประเภทวชิา 
 941  กลุ่มวิชาดา้นภาษา 0 ภาษาไทย 

  1,6,9 ภาษาองักฤษ 
  2 ภาษาจีน 
  3 ภาษาญ่ีปุ่น 
  4 ภาษาฝร่ังเศส 
  5 ภาษาเยอรมนั 

942 กลุ่มวิชาดา้นสงัคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และพล
ศึกษา 

0 สงัคมศาสตร์ 
 1 มนุษยศาสตร์ 
 2 กีฬา พลศึกษา และนนัทนาการ 

943 หมวดวิชาเฉพาะดา้น  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
ของคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการจดัการ 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 ศิลปะการแสดงและการจดัการ 
944 0 กฎหมาย 

1 การเมือง การปกครอง และการจดัการรัฐกิจ 
2 เศรษฐศาสตร์ 

946 , 948 
 
 
 
 
 

0 การจดัการ 
1 การบญัชี 
2 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
3 การประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
4 การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
5 การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
6 การตลาด 
7 การจดัการการท่องเท่ียว 
9 การเงิน 

947 กลุ่มวิชาดา้นวิทยาศาสตร์ 0 วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์และสถิติ 

 



34 
 

  

ตวัอยา่งเช่น  946-140 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น หมวดวิชาเลือกเสรีของคณะพาณิชยศาสตร์และ

การจดัการ เปิดสอนส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 อยูใ่นประเภทวิชาทางดา้นการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
และอยูเ่ป็นล าดบัท่ี 1 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต มีความหมายของตวัเลขดงัน้ี 

 ตวัเลขตวัท่ี  1   หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ตวัเลขตวัท่ี  2   หมายถึง   จ านวนคาบบรรยายต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  3  หมายถึง   จ านวนคาบปฏิบติัการต่อสปัดาห์ 
 ตวัเลขตวัท่ี  4  หมายถึง   จ านวนคาบท่ีศึกษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 

ตวัอยา่งเช่น 3 (2-2-5) หมายถึง วิชาน้ี มี 3 หน่วยกิต เป็นวิชาท่ีมีจ านวนชัว่โมงบรรยาย 2 คาบ
ต่อสปัดาห์ จ านวนชัว่โมงท่ีฝึกปฏิบติัการ 2 คาบต่อสปัดาห์ และ นกัศึกษาตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 5 คาบต่อสปัดาห์ 

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดงัน้ี 
2. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

 หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งเคยลงทะเบียนและผา่นการประเมินผล
การเรียนมาแลว้ ก่อนหนา้ท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ      
กไ็ด ้

3. รายวชิาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) 
หมายถึง รายวิชาท่ีผูล้งทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคย

ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแลว้ก็ได ้และในการประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้
อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิไดห้มายความว่ารายวิชา A จะตอ้งเป็นรายวิชา
บงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา B ดว้ย 

3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา    อยู่ในภาคผนวก 1 
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 3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

 
1 

 
อาจารย ์

 

 
นางสาวแสงนภา  หิรัญมุทรา
ภรณ์ 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2547 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2543 

 
2 

 
อาจารย ์

 

 
Miss Anny Mardjo 

Master of Information 
Technology  

Database for Client-Server Swinburne University of 
Technology, Australia 

2542 

B.B.A.  Marketing Royal Melbourne Institute 
of Technology, Australia 

2540 

3 อาจารย ์ นางสาวพจนารถ  ฤทธิเดช วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551 

   บธ.บ. การบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 

4 
อาจารย ์ นายจิรวฒัน ์ สินไชย วท.ม. ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 2550 

 
  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 

5 อาจารย ์ นายกิตติศกัด์ิ แกว้นิลประเสริฐ วท.ม. 
การพฒันาซอฟแวร์ดา้น
ธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552 
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ล าดบัท่ี ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

   บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2547 
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3.2.2. อาจารย์ประจ า 
 

ท่ี 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา   
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

1 อาจารย ์ นายกิตติศกัด์ิ แกว้นิลประเสริฐ 
วท.ม. การพฒันาซอฟแวร์ดา้นธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552 180 180 225 225 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     

2 อาจารย ์ นางสาวจุไรรัตน์ พุทธรักษ ์
วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั 

2547 180 180 225 225 

วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2544     

3 อาจารย ์ นายธวทัชยั สุวรรณพงศ ์
วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2538 180 180 225 225 
วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 2534     

4 อาจารย ์ นางสาวบานเยน็ แซ่หลี* 
วท.ม. วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2548 180 180 225 225 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2536     

5 อาจารย ์ นางปาทิตตา สุขสมบูรณ์ การ์เซีย 

Diplôme de docteur 
Diplôme de docteur 
“INFORMATIQUE” 

Université Montpellier II, France 2551 180 180 225 225 

วท.ม. วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2544     

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2541     

6 อาจารย ์ นายสิปปกานต ์กลดัสวสัด์ิ 
วท.ม. 

เทคโนโลยกีารจดัการระบบ
สารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัมหิดล  2545 180 180 225 225 

วท.บ. ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2540     

7 อาจารย ์ นางสาวสิริพรรณ แซ่ต่ิม 
คอ.ม. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

2547 180 180 225 225 

วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2544     
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ท่ี 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษา   
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบนั ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 

8 อาจารย ์ นางสาวสุพฒัธนา สุขรัตน์  
วท.ม. 

การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2550 - 180 225 225 

สส.บ. 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการ  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2544     

9 อาจารย ์ นางสาวอจัฉรา หลีระพงศ ์ 
วท.ม. 

สถิติประยกุต ์สาขาการ
จดัการระบบสารสนเทศ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2546 - 180 225 225 

วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  2542     

10 อาจารย ์ นางสาวอรชนก ช่องสมบติั * 
วท.ม. 

การพฒันาซอฟตแ์วร์ดา้น
ธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - - 225 225 

วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     
11 อาจารย ์ นางสาวพจนารถ  ฤทธิเดช วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

ธุรกิจ แขนงรายวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 
180 180 225 225 

   บธ.บ. การบญัชี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     

12 
อาจารย ์ นายจิรวฒัน์  สินไชย วท.ม. ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 2550 

180 180 225 225 

   บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2547     
 
หมายเหตุ  *  ลาศึกษาต่อ 
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และมีจ านวนชัว่โมงในการใหค้ าปรึกษา สอบโครงร่าง สอบความกา้วหนา้ และ สอบโครงงานหรือสมัมนา  
ในรายวิชาโครงงาน และสมัมนา ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ในหลกัสูตรการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และการ
จดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ปีการศึกษา รายวชิา 
จ านวน 

(ช่ัวโมงต่ออาจารย์ 1 
ท่าน) 

รวม 
(ช่ัวโมง) 

2558 
(หลกัสูตร
ปรับปรุง 

2555) 

เตรียมโครงงานทางการจดัการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

30 ชัว่โมง x 5 กลุ่ม 

600 
เตรียมโครงงานทางการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 30 ชัว่โมง x 3 กลุ่ม 
โครงงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 30 ชัว่โมง x 5 กลุ่ม 
โครงงานทางการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 30 ชัว่โมง x 3 กลุ่ม 
สมัมนาทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 15 ชัว่โมง x 5 กลุ่ม 
สมัมนาทางการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 30 ชัว่โมง x 3 กลุ่ม 

2560 
(หลกัสูตร
ปรับปรุง 

2560) 

โครงงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 45 ชัว่โมง x 5 กลุ่ม 

600 
โครงงานทางการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 45 ชัว่โมง x 3 กลุ่ม 
สมัมนาทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 30 ชัว่โมง x 5 กลุ่ม 
สมัมนาทางการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 30 ชัว่โมง x 3 กลุ่ม 

 
4.    องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความตอ้งการให้บณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้น ในหลกัสูตรจึงมีแผนการเรียน 2 แผน ไดแ้ก่ 

แผน  ก  สหกิจศึกษา ซ่ึงจะจดัอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ ให้นกัศึกษาไดป้ฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 
โดยมีการน าความรู้ท่ีไดม้าบูรณาการกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แผน ข  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงาน ตรงตามสาขาวิชา เพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
1) มีทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ และมีความเขา้ใจในหลกัการรวมถึง

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ภาคทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
2) บูรณาการองคค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาเพ่ือประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ รวมถึงการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  ตลอดจนสามารถเขา้ใจวฒันธรรมองค์กร และ
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานประกอบการได ้

5) มีจิตใจใฝ่บริการ มีความกลา้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค ์และมีภาวะความเป็นผูน้ าในการ
บริหารจดัการได ้

4.2  ช่วงเวลา 
   แผน ก  สหกิจศึกษา   ภาคการศึกษาท่ี 2   ของปีการศึกษาท่ี 4  
  แผน ข  ฝึกงาน           ภาคฤดูร้อน   ของปีการศึกษาท่ี 3 
4.3  การจดัเวลาและตารางสอน 

จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
1) การฝึกปฏิบติังานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3  จดัในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จดัเต็ม

เวลา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั 
2) การฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา จดัในเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม รวมเวลา 16 

สปัดาห ์จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั 

ขอ้ก าหนดในการท าโครงงาน ตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัมาประยุกตใ์น
เชิงธุรกิจหรือระบบงานในองคก์รต่างๆ   โดยตอ้งมีธุรกิจหรือองคก์รท่ีอา้งอิงและคาดวา่จะน าไปใชง้านหาก
โครงงานส าเร็จ ทั้งน้ีโครงงานสามารถน าไปติดตั้งและไดรั้บการประเมินผลการใช้จากผูใ้ชร้ะบบ โดยมี
จ านวน  ผูร่้วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานท่ีตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
อยา่งเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลงานวิจยัเพ่ือพฒันางานดา้นการจดัการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ท่ีนกัศึกษาสนใจ สามารถอธิบาย

ทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการท าโครงงานประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ี
สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการออกแบบระบบ พฒันาระบบโดย

ใชเ้คร่ืองมือและภาษาคอมพิวเตอร์ และโครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
5.4 จ านวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
มีการวางแผนในการก าหนดการส่งงานท่ีชดัเจนพร้อมทั้งก าหนดชัว่โมงการใหค้ าปรึกษา 

จดัท าบนัทึกการให้ค าปรึกษา ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้
ทนัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 

 
5.6 กระบวนการประเมนิผล 

ประเมินผลจากการสอบความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน ประเมินผลจากรายงานท่ีได้
ก าหนดรูปแบบ น าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบตามระยะเวลา โครงงานดงักล่าวตอ้ง
สามารถท างานไดต้ามขอบเขตท่ีก าหนดไว ้โดยเฉพาะการท างานหลกัของโปรแกรมและการจดั
สอบการน าเสนอโครงงานท่ีมีอาจารยส์อบไม่ต ่ากว่า 3 คน รวมถึงผลการประเมินการท างานเป็น
ทีมจากสมาชิกในกลุ่ม การประเมินความรับผิดชอบในการท างานจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 



41 
 

  

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา    

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(1) จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  และจิตวิญญาณ

ของการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

- สอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 
- จดักิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเนน้ประโยชน์

ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
- สนบัสนุนการเขา้ร่วมโครงการในวนัถือประโยชน์ของเพ่ือน

มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
- สนบัสนุนการเขา้ร่วมและจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคม 

(2) มีความสามารถดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ - จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลกัสูตร 

- มีกิจกรรมท่ีจัดโดยชมรมภาษาอังกฤษ และสนับสนุนให้
นกัศึกษาเขา้ร่วม 

- มีโครงการส่งเสริมทักษะการใช้งานภาษาองักฤษ และการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษควบคู่กบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(3) ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินยัในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตอ้งท างานเป็นกลุ่ม และมี
การก าหนดหวัหนา้กลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นกัศึกษาไดส้ร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

- มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวียนกนัเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินยัในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา เขา้
เรียนอย่างสม ่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกลา้
ในการแสดงความคิดเห็น 



42 
 

  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(4) ดา้นทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต - เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีวิชาใน

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  
- เน้นให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมและการ

มอบหมายงานในวิชาเรียน 

 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 

(Learning outcome standards of the undergraduate curriculum of business administration in  
Information and Computer Management) 

2.1 การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  (Moral and ethical development )      
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

(Learning outcomes on morality and ethics) 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม และมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
(Have morality, ethics, and honesty; proper and virtuous public mind; academic and 
professional code ethics) 

2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
(Have self-discipline and punctuality; self-responsibility, professionalism, and social 
responsibility) 

3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ
ล าดบัความส าคญั 
(Have leadership and followership; be able to work in a team, resolve disputes, and 
set priority) 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์รวมทั้งความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ 
(Respect people’s rights and opinions; human values and dignity; recognize both local 
and multinational cultural differences) 

5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(Respect organizational and society rules and regulations)  

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสงัคม 
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(Be able to analyze the impact of computer use on individuals, organizations and 
society) 

  
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(Teaching strategies for moral and ethical learning development) 
1) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 

(Integrate moral virtue into learning instruction)  
 

2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
(Focus on time punctuality and uniform worn appropriately according to the 
regulations of the university)  

3) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
(Assign the students to work in group to practice leadership, membership and 
responsibility)  

4) สอนโดยใชก้รณีศึกษา และอภิปรายร่วมกนั 
(Utilize case studies and discussion in teaching) 

5) ก าหนดใหมี้ระเบียบวินยัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(Obliged to follow undergraduate academic regulations) 

6) การบรรยายพิเศษโดยผูมี้ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 (Special lecture by experienced professionals) 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  (Strategies for evaluation of moral and ethical learning outcomes) 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด และ

การร่วมกิจกรรม 
(Evaluate from the student’s class attendance punctuality, assignment submission, and 
activity participation in classes) 

2) ประเมินจากผลการท างานกลุ่มและรายงานผล 
(Evaluate from group work and report) 

3) ประเมินจากองคก์รท่ีนกัศึกษาไปฝึกงาน 
(Evaluate from the workplaces the students did their internship) 
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4) สงัเกตจ านวนคร้ังการทุจริตในการสอบ 
(Observe the amount of dishonesty in the exam) 
 

2.2 ความรู้   (Knowledge) 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  (Learning outcomes on knowledge) 

1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชาการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Have knowledge and understanding of the principles and theories in the content of 
information and computer management) 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางธุรกิจ รวมทั้งประยกุต์
ความรู้และทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ เพ่ือแกปั้ญหาทางธุรกิจ 
(Be able to analyze problems; understand and describe the business needs; apply the 
knowledge and skills in computer to solve business problems) 

3) สามารถวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ  
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหต้รงตามขอ้ก าหนด 
(Be able to plan, analyze, design, install, control, improve and / or evaluate system 
andvarious elements of information technology system to meet the requirements) 

4) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาความรู้ ความช านาญ
อยา่ง ต่อเน่ือง รวมทั้งเลง็เห็นการเปล่ียนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(Be able to follow up the development of technology; develop knowledge and skills 
continuously; foresee continuous change and the impact of new technologies) 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง 
(Be able to integrate knowledge in the field of information technology with other 
disciplines in the development and/ or application of the software for real situations)  

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 (Teaching strategies for knowledge learning development) 
1) ใชก้ารเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเนน้หลกัทฤษฏี และการประยกุตใ์ช้

ในทางปฏิบติักบัสภาพแวดลอ้มจริง 
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(Teach in various techniques focusing on theories and practical application based on 
real-world environment) 

2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงในวิชาชีพมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
(Simulate real-life situations in learning activities; hold a site visit; invite experts with 
direct experience in the professional fields as special guest speakers) 

3) จดัใหมี้รายวิชาโครงงาน/ การฝึกปฏิบติั / การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
(Arrange senior year project or practices or cooperative education at a workplace)  

4) จดัใหมี้รายวิชาสมัมนาเพ่ือใหมี้การคน้ควา้ ท ารายงาน น าเสนอ และอภิปรายใน
ประเดน็   ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Arrange seminars to practice researching, reports writing, presentation, and 
discussion on the issues of the advancement in information technology) 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(Strategies for evaluation of knowledge learning outcomes)  

         ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 
(Assessment from achievement and performance of students in the various areas as follows) 

1) การทดสอบยอ่ย 
(Quizzes) 

2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
Midterm and final examinations) 

3) การรายงาน / แผนงาน / โครงการ 
(Report, plan, and project) 

4) การน าเสนอผลงาน 
(Presentation) 

5) ประเมินจากผลงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา / การฝึกงาน 
(Evaluation from cooperative education and internship) 

  
2.3  ทักษะทางปัญญา (Intellectual skills) 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Learning outcomes on intellectual skills) 
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1) คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งสามารถ
ประยุกตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งเหมาะสม 
(Have rational and systematic thinking; integrate knowledge in various disciplines; be 
able to apply appropriately their knowledge and skills to solve business problems 
with information technology)  

2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือใช้
ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(Be able to search, interpret, and evaluate information from a variety of learning 
sources to creatively solve problems)  

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
 (Be able to collect, analyze, and summarize the issues and requirements) 

 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(Teaching strategies for intellectual skills learning developmen) 
1) กรณีศึกษาทางการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
           (Case studies of the application of information technology)  
2) การอภิปรายกลุ่ม 
          (Group discussion) 
3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 
        (Opportunities to practice) 

 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(Strategies for evaluation of intellectual skills learning outcomes) 
1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา 

 (Written reports) 
2) การน าเสนอผลงาน  

 (Presentations)  
3) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 

 (Use of exams or exercises to practice problem solving skills)   
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4) การใชแ้บบทดสอบ / สมัภาษณ์ท่ีใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา 
 (Use of tests or discussion questions to practice problem solving skills)  
 

2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
  (Interpersonal relationship skills and responsibility) 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 
(Learning outcomes on interpersonal relationship skills and responsibility) 
1) มีความสามารถในการปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นไดท้ั้งในฐานะ

ผูน้ าและผูต้าม 
(Be flexible, listen and respect other people’s opinions; work in team with others, 
either as the leader or team members) 

2) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 (Be a responsible person, as a Thai and global citizen) 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 (Think creatively, be able to plan and adopt proper approaches to solve a problem) 

4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 
 (Have good relationship with team and other people) 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  
(Teaching strategies for interpersonal relationship skills and responsibility learning 
development) 

1) ก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้นขา้ม
หลกัสูตรหรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ 
(Arrange group activities; task to coordinate with others across the curriculum; or 
collect data from interviews with others or experienced people) 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 
(Include practical learning experience) 

3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร 
ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ 
(Add the teaching of responsibility, human relations, understanding of organizational 
culture and related topics to each course content) 
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2.4.2 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(Strategies for evaluation of interpersonal relationship skills and responsibility 
learning outcomes) 

1) ประเมินจากการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(Evaluate classroom presentations of student groups) 

2) ประเมินจากการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
(Evaluation from cooperative education and internship) 
 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Numerical analytical skills, communication skills and information technology usage) 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
(Learning outcomes concerning numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage) 

1) เขา้ใจปัญหา วิเคราะห์ ประยกุต ์และเลือกใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

 (Understand problems; analyze, apply, and select statistic or mathematic process to 
creatively solve problems)  

2) สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด 
อ่านและเขียน 
(Be able to use language to efficiently communicate in everyday life with all 
listening, speaking, reading and writing skills) 

3) กา้วทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์เพ่ือการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 

 (Catch up with current technology and be able to choose proper technological 
channels for search, self-study, presentation and communication) 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Teaching strategies for numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning development) 
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1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหวา่ง    ผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
(Arrange teaching methods focusing on the communication skills of speaking, 
listening, and writing among learners, instructors and others) 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
(Arrange learning experiences that encourages students to appropriately use 
information and communications technology)  

3) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 
และสถิติ 
(Arrange the experience for the students to present their works using information 
technology and mathematical statistics) 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
( Strategies for evaluation of numerical analytical skills, communication skills and 
information technology usage learning outcomes) 

1) ประเมินจากทกัษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
 (Evaluate from speaking skills in presentations)  
2) ประเมินจากทกัษะการเขียนรายงาน 

(Evaluate from report writing skills) 
3) ประเมินจากทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Evaluate from presentation skills by using information technology)  
4) ประเมินจากความสามารถในการใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย 

อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(Evaluate from the ability to use mathematical and statistical skills to describe and 
discuss their works properly) 

5) ประเมินจากเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข 
(Evaluate from mathematical data analysis techniques to solve numerical problems)  

 


