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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        38 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป          15 หนวยกิต 

202108  การรูดิจิทัล          2(2-0-4) 

(Digital Literacy) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

Prerequisite :  None 

 การเลือกแหลงสารสนเทศเพ่ือการคนควา การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการคนคืนสารสนเทศ                     

การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเขียนรายงาน

และการอางอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใชสื่อและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

  Selecting sources of information for research; using digital technology in 

information retrieval; collecting and evaluating information qualities; analyzing and 

synthesizing information; writing reports and referencing; security, effects, ethics, morals, and 

laws regarding media and digital technology using 

 

202109  การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการเรียนรู     1(0-2-1) 

(Use of Application Programs for Learning) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None 

 ความรูพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือจัดการงาน

เอกสาร  การนําเสนอสารสนเทศ การจัดการขอมูลเพ่ือการคํานวณ และการจัดการฐานขอมูลอยางสรางสรรค 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสําหรับการทํางานในชีวิตประจําวัน 

  Basics of computer programming; using application software for document 

management; presenting information; data management for calculation and creative database 

management; designing and developing a website for working in a daily life 
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202201 ทักษะชีวิต    3(3-0-6) 

(Life Skills) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None 

  การรูจักและเขาใจตนเองและผูอื่น การคิดและวิเคราะหอยางมีเหตุผล การคิดอยางเปนระบบ

และการคิดแบบองครวม การตัดสินใจและแกไขปญหาอยางสรางสรรค การเรียนรูดวยตนเองในบริบทของการ

เรียนรูตลอดชีวิต  ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ความพอเพียงในการดํารงชีวิต การดูแลสุขภาพของ

ตนเอง การจัดการอารมณ และความเครียด การแกไขปญหาชีวิต 

 Knowing and understanding self and others; rational thinking and analyzing; 

systems and holistic thinking; creative decision- making and problem- solving; self- directed 

learning in a context of lifelong learning; work-life balance; sufficiency in living; self-care; stress 

and emotion management; solutions to life issues 

 

202202 ความเปนพลเมืองและพลเมืองโลก   3(3-0-6) 

 (Citizenship and Global Citizens) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None  

  คุณลักษณะสําคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก แนวคิดสําคัญของ

ความสัมพันธระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศ ผลกระทบขามพรมแดน การวิเคราะหและถอด

บทเรียนของเหตุการณระหวางประเทศ 

  Important characteristics of citizens; roles of Thai and global citizens; important 

concepts of international relations; international organizations; transboundary impacts; critique 

and lesson-learned from international phenomena 

 

202203  มนุษยกับสังคมและส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

(Man, Society and Environment)   

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

Prerequisite :  None  

  ลักษณะพ้ืนฐานของความเปนมนุษย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดระเบียบทาง

สังคม  ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน การพัฒนา

อยางยั่งยืน 

  Conditions of being human; cultural diversity; social order; ecological system; 

natural resources and environment; utilization of natural resources; sustainable development 
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202207  มนุษยกับเศรษฐกิจและการพัฒนา   3(3-0-6) 

(Man, Economy and Development) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None  

  เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน                     

การพัฒนาแบบมีสวนรวม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสรางสรรค พันธกิจสัมพันธกับชุมชน 

ผูประกอบการเพ่ือสังคม  

  Economy and social development; trends of economic and social 

development; exclusive development; inclusive development; innovation- based 

development; creative economy; community engagement; social entrepreneurship 

 

1.2.  กลุมวิชาภาษา     15 หนวยกิต 

213101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1       3(3-0-6) 

            (English for Communication 1)  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None 

 พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยใหความสําคัญกับทักษะการฟงและการพูด พัฒนากลยุทธการ

สื่อสารและกลยุทธการเรียนภาษา สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชแหลงทรัพยากรที่

หลากหลาย 

 Developing students’  abilities for effective communication in social settings; 

focusing on integrated skills with the primary emphasis on listening and speaking; developing 

communication and language learning strategies; and promoting autonomous learning using 

various resources 
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213102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2       3(3-0-6) 

(English for Communication 2)      

วิชาบังคับกอน :  213101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

Prerequisite :  213101  English for Communication 1  

 พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงข้ึน เพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน

สถานการณทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการฟงและการพูดเพ่ือ

จุดประสงคเชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธการส่ือสารและกลยุทธการเรียนภาษา สรางเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

โดยใชเนื้อหาก่ึงวิชาการจากแหลงทรัพยากรท่ีหลากหลาย 

 Further developing students’ abilities for effective communication in social and 

academic settings; focusing on integrated skills, particularly listening and speaking for academic 

purposes; further developing communication and language learning strategies; and reinforcing 

autonomous learning using various semi-academic materials from a variety of resources 

 

213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ        3(3-0-6) 

(English for Academic Purposes) 

วิชาบังคับกอน :  213102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  

Prerequisite :  213102  English for Communication 2  

 เนื้อหารายวิชาเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษสําหรับจุดประสงคเชิงวิชาการ เพ่ือการส่ือสารเชิง

วิชาการอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเนนเนื้อหาท่ีเปนการบูรณาการทักษะทั้งสี่ดาน โดยให

ความสําคัญกับทักษะการอาน ใชเนื้อหาท่ีมาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้งจากสื่อส่ิงพิมพและสื่อ

โสตทัศน รวมทั้งแหลงทรัพยากรออนไลน 

 Course content dealing with English for academic purposes for effective 

communication in an academic field of study; text- based activities involving integrated 

language skills with an emphasis on reading; exposure to both authentic and semi- authentic 

materials from both printed and audiovisual materials, as well as online resources 
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213204  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ      3(3-0-6) 

(English for Specific Purposes) 

วิชาบังคับกอน :  213203  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ  

Prerequisite :  213203  English for Academic Purposes  

    พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  จัดประสบการณตรงในการเรียนภาษาที่ใชจริงในวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จากสื่อ

สิ่งพิมพและสื่อโสตทัศน รวมทั้งแหลงทรัพยากรออนไลน เนนชิ้นงานท่ีผูเรียนตองบูรณาการทักษะทั้งสี่ดาน 

โดยใหความสําคัญกับทักษะการอานและการเขียน 

 Further enhancement of students’  language skills and ability in science and 

technology content; exposure to authentic language in science and technology from both 

printed and audiovisual materials, as well as online resources; focus on text- based tasks 

involving integrated skills with an emphasis on reading and writing 

 

213305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  

(English for Careers)  

วิชาบังคับกอน :  213204  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ  

Prerequisite :  213204  English for Specific Purposes  

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงาน ครอบคลุมหัวขอตางๆ  เชน 

การหางาน การเขียนประวัติสวนตัวโดยยอ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณงาน ฝกทักษะการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในสถานท่ีทํางาน พัฒนาทักษะที่จําเปนในการเตรียมตัวสําหรับการสอบโทอิค 

(Test of English for International Communication) 

 Developing English skills needed for employment preparation, covering such 

topics as job search, resumes, cover letters, and job interviews; effective communication skills 

in the workplace; skills needed in preparing for the Test of English for International 

Communication (TOEIC) 
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1.3  กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก               8 หนวยกิต 

202111  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       2(2-0-4) 

(Thai for Communication) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

Prerequisite :  None 

 หลักภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยทั้งในดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน              

การเรียบเรียงภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสารและนําเสนองาน 

 Principles of Thai Language; skill of using Thai in speaking; listening; reading; and 

writing; composition in Thai for communication and work presentation 

 

202175  ศิลปวิจักษ         2(2-0-4) 

    (Art Appreciation) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None 

 ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจสําหรับการสรางสรรคของศิลปนในหลากหลายมิติ 

คุณคาและสุนทรียะทางจิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสูการตีความหมายของศิลปะ บทบาท

และผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผานมุมมองท่ีหลากหลาย การสรางสรรคงานศิลปะที่มี

คุณคาตอตนเองและผูอ่ืน ศิลปะและพิพิธภัณฑ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและศิลปะบําบัด ศิลปะเพ่ือชีวิตที่

พอเพียง 

  Definition of art; artists’  aspiration for art creation from various perspectives; 

values and aesthetic for soul; contexts of arts; visual culture towards art interpretation; roles 

and effects of arts in a society and world cultures through various perspectives; artwork 

creation valuable for self and others; arts and museums; public arts; music and art therapy; 

arts for sufficient life  
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202181  สุขภาพองครวม             2(2-0-4) 

(Holistic Health) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

Prerequisite :  None 

 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองครวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้ําหนัก การนอนหลับและ                     

การพักผอน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย สุขภาพ

ทางเลือก 

 Concepts regarding holistic health and health balance; weight control; sleep 

and relaxation; concentration and mental health; stress management; body strengthening; 

alternative healthcare 

 

202222  พันธกิจสัมพันธชุมชนกับกลุมอาชีพ        2(1-2-3) 

(Professional and Community Engagement)    

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

Prerequisite :  None 

  การทําโครงงานและกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางประสบการณของผูเรียนผานการทํางานรวมกับ

ชุมชนหรือกลุมวิชาชีพอันเปนการเสริมสรางทักษะชีวิตและตอบสนองตอวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของชุมชน

หรือกลุมวิชาชีพ 

  Projects and activities for building students’  working experiences with a 

community or a professional group that enhance life skills and respond to visions and 

objectives of a community or a professional group 
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202241  กฎหมายในชีวิตประจําวัน       2(2-0-4) 

(Law in Daily Life) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None 
 

 หลักการของกฎหมาย ลําดับชั้นของกฎหมาย กฎหมายเก่ียวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายท่ีเปน

ประโยชนในชีวิตประจําวัน กฎหมายเก่ียวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากูยืม สัญญาจาง

แรงงาน สัญญาจางทําของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง 

กฎหมายพ้ืนฐานเก่ียวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค และกฎหมายพ้ืนฐาน

เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

 Basic principle of law; hierarchy of law; population registry law; useful law in 

daily life law concerning person; property, juristic act and contract; loan agreement; service 

contract; made- to- order contract; contract of sale; property rental contract; hire- purchase 

contract; surety ship agreement; mortgage contract; basic law of family and inheritance; 

consumer protection law; basic law of intellectual property 

 

202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม       2(2-0-4) 

(Pluri-Cultural Thai Studies) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None 

 ความเขาใจเก่ียวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ

การเมืองไทย ความสําคัญของพหุปญญาชาวบาน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 

 Understanding of Thai society and cultural systems; plurality in Thai economic 

and political development; significance of plural folk wisdoms; concept of sufficiency 

economy in global trends 
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202331  อาเซียนศึกษา         2(2-0-4) 

(ASEAN Studies) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี  

Prerequisite :  None 

 ความเปนมาและเปาหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพ้ืนฐานของความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หนาที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยภายใตการปกครองท่ี

แตกตางกันในแตละประเทศสมาชิก การอยูรวมกันอยางมีความสุขและสันติภาพกับเพ่ือนในอาเซียน คุณภาพ

ชีวิตในระบบการศึกษาและการทํางาน 

 Origins and purposes of ASEAN community; unity based on a socio- cultural 

diversity; respects for rights, civic responsibility and human dignity under different types of 

governments in each ASEAN Member State; living together happily and peacefully with ASEAN 

friends; quality of life in education and working systems 

 

202373  การคิดเชิงออกแบบ        2(2-0-4) 

(Design Thinking) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

Prerequisite :  None 

 การคิดอยางสรางสรรค การต้ังโจทยและการแกไขปญหา การระดมความคิดและการ

ออกแบบ เพ่ือตอบโจทยความตองการของสังคม การสรางตนแบบ การปรับใชนวัตกรรมอยางเหมาะสม                    

การถอดบทเรียน 

 Creative thinking; questioning and problem- solving; brainstorming and society                     

need-based service design; prototyping; appropriate application of innovation; lesson-learned 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ             131   หนวยกิต 

2.1  กลุมวิชาวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน           50   หนวยกิต 

-  วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

214101  คณิตศาสตรเพื่อคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 

 (Mathematics for Computer) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  วิยุตคณิต ระบบจํานวน ตัวแทนขอมูลในรูปของขอความ จํานวนเต็ม จํานวนจริง ทฤษฎีเซต 

ตรรกศาสตร เมทริกซ พีชคณิตบูลีน ฟงกชันเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ และขั้นตอนวิธี 

 Discrete mathematics;  number systems; data representation in terms of text,  

integers,  real numbers;  set theory;  logic;  matrix; Boolean algebra;  recursive functions; graph 

theories; algorithms 

 

214102  สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ      3(3-0-6) 

 (Statistics for Information Science Research) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

ความรูเบื้องตนทางสถิติ ประชากรและกลุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปน ไดแก               

แบบปกติ แบบที แบบเอฟ และแบบไคสแควร  สถิติเชิงบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถ่ี การวัดแนวโนม

เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย  สถิติเชิงอางอิง ไดแก การประมาณคาพารามิเตอรแบบจุดและแบบชวง 

การทดสอบสมมุติฐาน ไดแก สถิติมีพารามิเตอรและไมใชพารามิเตอร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   

Introduction to statistics; Population and Sample; Probability Distribution: 

Normal Distribution, T Distribution, F Distribution, and the Chi- Square Distribution; Descriptive 

Statistics:  Frequency Distributions, Measures of Central Tendency, Measures of Dispersion; 

Inferential Statistics:  Point and Interval Estimations, Hypothesis Testing:  Parameter and Non-

Parametric Statistics, Correlation Coefficient  
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214104  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ     3(3-0-6) 

 (Research  Methodologies  in  Information  Sciences) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

แนวคิดและความหมายของระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ  งานวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพทางวิทยาการสารสนเทศ  การศึกษาผลงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ  ข้ันตอนการวิจัย  

เทคนิคการสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลงานการวิจัย  การเขียน

ขอเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัยในทางวิทยาการสารสนเทศ  การประยุกตผลงานวิจัยไปใชในทาง

วิทยาการสารสนเทศ 

Concept and definition  of  research  methodologies  in  information  sciences;  

quantitative and qualitative research in information sciences;  study of information sciences 

research  reports;  research processes, techniques in constructing research instruments, data 

collection,  data  analysis  and  research  presentation;  writing  research  proposal  and  report 

in  information  sciences;  application of the result from research in information  sciences   

 

 -  วิชาการสื่อสาร 

214103  การสื่อสารในยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 

   (Communication in the Digital Age) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 หลักการสื่อสารในยุคดิจิทัล ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ กระบวนการส่ือสารในยุค

ดิจิทัล ลักษณะของการสื่อสารในยุคดิจิทัลทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม การสื่อสารในองคการ การส่ือสารมวลชน 

และการสื่อสารดิจิทัล ผลกระทบของการสื่อสารที่มีตอสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 Principles of communication in the digital age;  meaning, significance, 

components and process of communication in the digital age;  communication in the digital 

age attribute including interpersonal communication, group communication, organizational 

communication, mass communication and digital communication; Impact of communication 

on social, culture, economic and politic 
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214105  การรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 

   (Media Literacy in the Digital Age) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 แนวคิดหลัก และความสําคัญของการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล  องคประกอบสําคัญของการ

รูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล การสรางสมรรถนะหลักดานการรูเทาทันสื่อ ลักษณะและความหมายของสารในส่ือ 

ผลกระทบจากส่ือ  ทักษะ และองคประกอบการวิเคราะหสื่อเพ่ือการรูเทาทันสื่อ  หลักการรับและเขาถึงเน้ือหา

สารจากสื่อทุกประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด  ภูมิทัศนสื่อ สถานการณและการโตแยงเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ

ในยุคดิจิทัล 

Core concepts and  significance of media literacy in the digital age; the essential 

element of media literacy in the digital age; building media literacy competency; 

characteristics, and meanings of messages in  the media; impacts of  media;  skills and 

components of  media analysis for media literacy;  principles of exposure and access content  

from  media for optimum benefit; media landscape; situation and debates in media literacy 

in digital age  

 

214107  หลักการเบื้องตนของสื่อดิจิทัล       3(3-0-6) 

   (Fundamentals of Digital Media) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 ความหมาย ประเภท และคุณลักษณะของส่ือดิจิทัล  เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัล  ภาพดิจิทัล  

เทคโนโลยีทางเสียงและวิดีทัศนดิจิทัล  การพิมพเว็บ  ส่ือสังคมและเกม  สื่อดิจิทัลกับสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรม ภาษาในสื่อดิจิทัล  

 Definitions, types, and characteristics of digital media; digital publishing 

technology; digital image; digital audio and video technology; web publishing; social media 

and game; digital media and society, economy, politics, and culture; digital media languages 

 

  



มคอ.2 

 ก-14 

224201  หลักการออกแบบทัศนสาร       3(3-0-6) 

   (Principles of Visual Message Design)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None   

  ความหมาย และความสําคัญของการออกแบบทัศนสาร  กระบวนการออกแบบและการสราง

ทัศนสาร ไดแก การศึกษาคนควา การออกแบบแบบราง การทบทวนและปรับปรุง และการนําไปใช                    

การถายภาพ การสื่อความหมายดวยภาพและตัวอักษร  จริยธรรมในการออกแบบ  การฝกทักษะการสราง

ทัศนสารโดยใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม 

  Definitions and significance of visual message design;  process of visual message 

design and creation:   study and research, outline design, revision and improvement, and 

running;  photography, communication by photo and alphabet;  code of ethics;  practice in 

visual message creation skills with tools and up-to-date technology 

 
 -  วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

214106   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 1   3(2-2-5) 

 (Computer Programming for Information System I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  ภาษาคอมพิวเตอรและวากยสัมพันธ  การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ขั้นตอนและระเบียบวิธีการโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง อาทิ ภาษาซี  การรับคาและแสดงผล 

ชนิดของตัวแปร  นิพจน  ตัวดําเนินการ  คําสั่งควบคุม  แถวลําดับ  การโปรแกรมเพ่ือแกปญหาและเพ่ือใชงาน

ในระบบสารสนเทศ 

  Computer languages and syntax;  computer program design and development;  

steps and procedures for programming using high level computer languages, such as C 

language;  input and output;  variable data type;  expression;  operators;  control statements;  

array;  programming to solve problems and for use in information systems 
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214108  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย       3(3-0-6) 

(Data Communications and Networking) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของการส่ือสารขอมูลและเครือขาย แบบจําลอง

เครือขาย สื่อนําขอมูล โพรโทคอลในแบบจําลองโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี ฮารดแวรและซอฟตแวรของการ

สื่อสารขอมูลและเครือขาย การประยุกตใชงานการส่ือสารขอมูลในงานวิทยาการสารสนเทศ แนวโนมของการ

สื่อสารขอมูลและเครือขาย การรักษาความปลอดภัยของของเครือขาย 

  Definition, types and evolution of data communications and networking; 

transmission media; protocols in OSI and TCP/IP models; hardware and software of data 

communications and networking; application of data communications in information science 

works; trends in data communications and networking; network security 

 

214201  การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล      4(3-3-8) 

 (Database Design and Development) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  ความหมาย ประเภท และความสําคัญของขอมูลและฐานขอมูล เทคนิคการออกแบบ

ฐานขอมูลซอฟตแวรสําหรับการสรางและจัดการฐานขอมูล การพัฒนาฐานขอมูลแบบความสัมพันธ                 

การบริหารงานฐานขอมูล เนนเร่ืองความถูกตองและความปลอดภัยของขอมูล เทคโนโลยีที่ใชในการสราง

ฐานขอมูล การประยุกตใชฐานขอมูลในงานสารสนเทศ 

  Definition, types and significance of data and databases;  database design 

techniques;  software for developing and managing databases;  relational database 

development;  database administration with emphasis on data accuracy and data security; 

technology for database development;  applications of database to information services 
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214205  เทคโนโลยีเว็บ         3(2-3-6) 

 (Web Technology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 เทคโนโลยีพ้ืนฐานของเว็บ เว็บเบราวเซอร โปรแกรมบริการเว็บ การออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต โปรแกรมประยุกตบนเว็บ และฐานขอมูลบนเว็บ  เอชทีเอ็มแอล  เอ็กซเอ็มแอล เว็บเซอรวิส ระบบ

จัดการเน้ือหาเว็บ ซีเอสเอส  โปรโตคอลเอชทีทีพี  ความเปนสวนตัว  ความนาเชื่อถือ และการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของเว็บ 

 Fundamental Web technology: Web browsers, Web servers, Web site design 

and development;  Web application programs;  Web database;  HTML;  XML;  Web service;  

Web Content Management System;  CSS;  Hypertext Transfer Protocol (HTTP);  privacy;  

reliability;  Web security 

 

214206  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย    3(2-3-6) 

 (Animation and Multimedia Design and Development) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  แนวคิดของส่ือประสม หลักการออกแบบสื่อประสม เทคโนโลยีในปจจุบันในการออกแบบ

และการผลิต การประยุกตใชสื่อประสมในการส่ือสาร เทคนิคในการเลือกขอมูลและเทคนิคพิเศษในการสราง                

สื่อประสม เชน ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  แอนิเมชัน  เสียงดนตรี เสียงประกอบ ตลอดจนการใชประโยชน

จากระบบการสื่อสารและการทดสอบและการประเมิน เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อสรางสื่อประสม 

Concepts of multimedia; principles of multimedia design; current technology 

for multimedia design and production; multimedia application in communication; techniques 

for data selection  and special techniques for multimedia development such as still pictures 

and motion, animation, music, sound; testing, evaluation and utilization of communication 

systems and computer networks for multimedia development 
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214301  กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีดิจิทัล     2(2-0-4) 

 (Laws and Ethics in Digital Technology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  ความสําคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

ดิจิทัล การคาและการพาณิชย การใชงานคอมพิวเตอรที่ผิดวัตถุประสงค อาชญากรรมทางโลกไซเบอร                

ความเทาเทียมกันทางสังคม เสรีภาพในการพูด ความเปนสวนตัว  การประเมินความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร  

ทรัพยสินทางปญญา  และจริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล 

  The importance of laws related to digital technology; laws related to digital 

technology; trading and commerce issues; computer abuse; cybercrime; social justice; free 

speech; privacy; risk assessment in computer systems; intellectual properties; and ethics in 

digital technology profession 

 

214302  การบริการคอมพิวเตอร       2(1-2-3) 

(Computer Services) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 สวนประกอบของคอมพิวเตอรและเกณฑการเลือกซ้ือ การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร                 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การแบงพารติชันและการจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูล การปรับแตงระบบ การติดตั้ง

ฮารดแวร การติดตั้งซอฟตแวร การติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอร การติดตั้งโปรแกรมบริการ การสํารองและการ

กูขอมูล การวางแผนการบริการ การวิเคราะหและแกไขปญหาคอมพิวเตอร ขอตกลงระดับการบริการ ความ

คาดหวังของผูรับบริการ  การจัดการความรูในงานบริการ การสื่อสารในงานบริการ การจัดการประเด็น 

Computer components and buying criteria; computer assembling; operating 

system installation; data storage partitioning and management; system configuration; hardware 

installation; software installation; computer network installation; server program installation; 

data backup and recovery; service planning; computer troubleshooting; service level 

agreement; user expectation; knowledge management in services; communication in services; 

issues management  
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 -  วิชาวิทยาการจัดการ 

214109  การวิเคราะหระบบสารสนเทศ       3(2-2-5) 

 (Information System Analysis) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ จุดมุงหมายและประโยชนของ

ระบบสารสนเทศในองคกร วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหโครงสรางองคกรและการไหลเวียนของ

สารสนเทศ การวิเคราะหและออกแบบเชิงแนวคิด แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ คุณลักษณะของ

กระบวนการท่ีมีคุณภาพ การระบุกระบวนการทางธุรกิจ กรอบงานสําหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 

กรณีศึกษาเก่ียวกับหัวขอการวิเคราะหระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ 

  Definition, significance and components of information systems; objectives and 

benefits of information systems in organization; system development life cycle; organization 

structure, analysis and information circulation; analysis and conceptual design; the concepts 

of business processes; characteristics of a quality process; business process identification; 

framework for business process improvement; case studies on the topic of information system 

and business process analysis  

 

214202  การออกแบบระบบสารสนเทศ       3(2-2-5) 

 (Information System Design) 

วิชาบังคับกอน : 214109  การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 

Pre-requisite : 214109  Information System Analysis 

  แนวทางและมาตรฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบผลลัพธ ขอมูลนําเขา  

แฟมขอมูล และฐานขอมูล ปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับระบบ หลักการเก่ียวกับการออกแบบกระบวนการทาง

ธุรกิจ การประเมินปญหากระบวนการทางธุรกิจ วิธีการและเทคนิคการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ 

หลักการของโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาเก่ียวกับหัวขอการออกแบบระบบสารสนเทศและ

กระบวนการทางธุรกิจ 

  Approaches and standards in information system design; output, input, files, 

and database design; interaction between users and systems; the principles of business 

process design; business process problems evaluation; business process design methods and 

techniques; concepts of business process modeling;  case studies on the topic of information 

system and business process design 
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214203  การจัดการความรู         3(3-0-6) 

(Knowledge Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 ความหมายและความสําคัญของความรู ประเภทและระดับของความรู รูปแบบการคิดและการ

เรียนรูของมนุษย กรอบแนวคิดการจัดการความรู องคประกอบของการจัดการความรู วงจรชีวิตระบบจัดการความรู 

การสรางความรู ระบบการจัดเก็บและคนคืนองคความรู การจัดการความรูในภาคตาง ๆ เชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ              

ภาคการศึกษา เปนตน  

 Definition and importance of knowledge; types and levels of knowledge; human 

thinking patterns and human learning processes; knowledge management frameworks; 

components of knowledge management; knowledge management life cycle; knowledge 

creation; knowledge storage and retrieval systems; knowledge management in business, 

government, education sectors, etc. 

 

2.2  กลุมวิชาเฉพาะ        72  หนวยกิต  

  -  วิชาบังคับ 

224221  การส่ือขาวและการเขียนขาวออนไลน       3(3-0-6)                            

    (On-line News Writing and Reporting) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  หลักการส่ือขาวและการเขียนขาวชั้นตน (ขาวตามเน้ือผา)  หลักการส่ือขาวและการเขียนขาว

ชั้นสูง (ขาวตีความ ขาวสีสัน และขาวเชิงสืบสวนสอบสวน)  ลักษณะการผลิตขาวในสื่อเดิม   องคประกอบและ

การจัดทําสื่อผสม  กระบวนการแสวงหา รวบรวมขอมูล และการสัมภาษณโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

หลักการรายงานและการเขียนขาวสําหรับเผยแพรบนสื่อออนไลน  การฝกทักษะการส่ือขาวและการเขียนขาว

ออนไลน 

  Principles of basic news writing and reporting (straightforward news);  principles 

of advanced news writing and reporting ( interpretative, impressive, and investigative news) ;   

characteristics of traditional news media;  components and preparation of convergent news 

items;  the process of news gathering, interviewing using digital devices and sources;   principles 

of news writing for dissemination through on- line media; hands- on practice in online news 

writing and reporting 
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224222  การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล      3(3-0-6) 

    (Writing for Digital Media Production) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาทหนาที่ผูเขียนบท การส่ือความหมายของ             

สื่อดิจิทัล หลักการเขียนบทใหสอดคลองกับคุณลักษณะของส่ือดิจิทัล สื่อดิจิทัลและผูรับสารดิจิทัล                     

การแสวงหาแนวคิด การพัฒนาโครงเรื่อง มุมมองในการเลาเรื่อง การเลาเรื่องขามสื่อ การใชขอความ ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในการเลาเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับการเขียนเพ่ือการผลิต                  

สื่อดิจิทัล 

 Process of creative thinking development;  role of script writer;  conveying the 

meaning of digital media;  principles of script writing to conform with the attributes of digital 

media;  digital media and digital audience;  searching of concepts; developing a plot outline; 

point of view in narration;  narration across media; using text, picture, motion picture and 

sound in narration;  laws and ethics related to writing for digital media production  

 

224223  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 1       3(1-4-4) 

   (Technology of Digital Media Production I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการออกแบบและการผลิตส่ือสิ่งพิมพออนไลนดวยระบบดิจิทัล  

ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิต

หนังสือพิมพออนไลนและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส   ขอดี และขอจํากัดของแตละโปรแกรม การฝกทักษะในการ

ใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัลประเภทสื่อส่ิงพิมพออนไลน  

  Using up- to- date technologies for online publication design and production in 

digital system;  pre- production, production, and post- production processes;  ready- to- use 

programs utilization for online newspaper and e- magazine production;  advantages and 

disadvantages of each program;  hands- on practice by using technologies for digital media 

production in online publication media 
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224224  ทฤษฎีการสื่อสารรวมสมัย        3(3-0-6) 

    (Contemporary Communication Theory) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 พัฒนาการและกระบวนทัศนของทฤษฎีการสื่อสาร  แนวคิด ทฤษฎี และแบบจําลองการสื่อสารรวม

สมัย  มุมมองของทฤษฎีการส่ือสารตามแนวคิดตะวันออกและตะวันตก  ผลกระทบ ขอจํากัด การประยุกตใช 

และแนวโนมของทฤษฏีการสื่อสารและการวิจัย 

 Developments and paradigms of communication theories; concepts, theories, and 

contemporary communication models; perspectives of communication theories on eastern 

and western concepts; effects, limitations, applications, and trends of communication theories 

and researches 

 

224225  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2       3(1-4-4) 

   (Technology of Digital Media Production II) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในระบบดิจิทัลเพ่ือการออกแบบและการผลิตส่ือวิทยุกระจายเสียง

ดิจิทัล วิทยุโทรทัศนดิจิทัล และภาพยนตรดิจิทัล (ขนาดส้ัน) ขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ

ขั้นตอนหลังการผลิต  การฝกทักษะในการใชเทคโนโลยีในระบบดิจิทัลเพ่ือการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล 

วิทยุโทรทัศนดิจิทัล และภาพยนตรดิจิทัล (ขนาดสั้น)  

  Using up-to-date digital system technologies for design and production of digital 

radio, digital television and digital film ( short- form) ; pre- production, production, and post-

production processes;  hands- on practice by using digital system technologies for media 

production of digital radio, digital television and digital film (short-form)  
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224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันสําหรับโปรแกรมประยุกต    3(1-4-4) 

    (Technology of Animation Production for Application) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  แนวคิดเกี่ยวกับแอนิเมชัน เทคนิคและข้ันตอนการสรางแอนิเมชัน การใชเทคโนโลยีปจจุบัน

ในการออกแบบและผลิตแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ แสง เสียง และการควบคุมกลองในแอนิเมชัน                     

การประยุกตใชแอนิเมชันในโปรแกรมประยุกต การฝกทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางแอนิเมชันสําหรับ

โปรแกรมประยุกต 

  Concepts of animation, techniques and stages of creating computer animation;   

using up-to-date technology for two-dimensional and three-dimensional animation design and 

production;  lighting, sound and camera control for animation; using animation in applications;  

hands-on practice in using technology of animation production for application. 

 

224322  การออกแบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลาง      3(3-0-6) 

   (Human-Centered Design) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  ความหมาย แนวคิดและท่ีมาของการออกแบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลาง กระบวนการการ

ออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง บทบาท และผลกระทบของการออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลางที่มีตอ

สังคม การฝกทักษะการออกแบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลาง โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัล และส่ือ

ปฏิสัมพันธ 

  Definitions, concepts, and origin of human- centered design;  human- centered 

design process;  role, and impact of human- centered design on social;  hands- on practice in 

human-centered design, especially, for digital media and interactive media production 
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224323  ธุรกิจส่ือดิจิทัลและผูประกอบการ      3(2-2-5) 

(Digital Media Business and  Entrepreneurs) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 หลักการและแนวคิดของธุรกิจสื่อดิจิทัล โครงสรางของอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อดิจิทัล 

กระบวนการทางความคิดของผูประกอบการและการพัฒนาความเปนผูประกอบการ คุณลักษณะของ

ผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ การประเมิน จุดแข็ง จุดออน ทักษะและทรัพยากรที่จําเปนของ

ผูประกอบการ การตระหนักและประเมินโอกาสทางธุรกิจส่ือดิจิทัล การเริ่มตนธุรกิจสื่อดิจิทัล และการจัดทํา

แผนธุรกิจส่ือดิจิทัล นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เก่ียวของ การฝกทักษะการเปนผูประกอบการ 

 Principles and concepts of digital media business;  structure of the digital media 

industry;  process of digital media business industries and entrepreneurship; characteristics of 

successful entrepreneurs;  evaluation of the strengths, weaknesses, skills and resources 

required of the operator;  recognizing and evaluating digital media business opportunities;  

starting a new digital media business;  preparation of media business plan;  government 

policies and laws on digital media business; hands-on practice in entrepreneurs skills 

 

224324  หลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ       3(3-0-6) 

    (Principles of Interactive Media Production) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  แนวคิด และหลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ  รูปแบบการ มีปฏิสัมพันธ  ประเภทของส่ือ

ปฏิสัมพันธ  เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธในปจจุบัน เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน  

การประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธในการสื่อสาร  การประเมินสื่อปฏิสัมพันธ แนวโนมสื่อปฏิสัมพันธ 

  Concepts and principles of interactive media production;  interaction models;  

types of interactive media;  up- to- date interactive media technology;  augmented reality 

technology, virtual reality technology;  applications of interactive media in communication; 

interactive media evaluation;  trends of interactive media 
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224492  สัมมนานิเทศศาสตรดิจิทัล       2(2-0-4) 

    (Seminar in Digital Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 อภิปราย และวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตรดิจิทัล การบรรยายพิเศษจาก

ผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่คัดสรร การบรรยายและอภิปรายโดยผูเขารวมสัมมนา 

 Discussions on and analysis of issues related to digital communication;  lectures 

by experts in selected topics;  presentation and discussion by participants 

 

224493  โครงงานนิเทศศาสตรดิจิทัล        4(0-8-0) 

    (Project in Digital Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  การวิเคราะห วางแผน และการผลิตโครงงานนิเทศศาสตรดิจิทัลตามหัวขอกําหนด เชน ชุด

การวิเคราะหและการผลิตขาวออนไลน ชุดสื่อประชาสัมพันธออนไลน  ชุดรายการวิทยุโทรทัศน ภาพยนตร 

แอนิเมชัน เว็บไซต และสื่อปฏิสัมพันธ 

  Analysis, planning, and production of digital communication projects on 

selected topics such as online news analysis and production, online public relation packages, 

advertisement packages, television programs, films, animations, websites and interactive 

media 
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 -  วิชาเลือก 

224250  การวิเคราะหและวิพากษสื่อในสถานการณปจจุบัน    3(3-0-6) 

          (Media Analysis and Criticism in Current Situation) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและวิพากษสื่อ  รวมถึงทฤษฎีสังคมวิทยา  

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง  ทฤษฎีจิตวิเคราะห  ทฤษฎีสัญญะวิทยา  การวิเคราะหและวิพากษบทบาท 

หนาที่ และการดําเนินงานของสื่อในยุคดิจิทัล  สื่อกับความรับผิดชอบตอสังคม  การฝกทักษะการวิเคราะห

วิพากษสื่อในสถานการณปจจุบัน  และนําเสนอแนวทางแกไขอยางสรางสรรค 

  Concepts and theories about media analysis and criticism including sociological, 

political economy, psychoanalysis, semiology;  analysis and criticism on roles, function and 

operation of media in digital age; media and social responsibility;  hands-on practice in media 

analysis and criticism in up-to-date situation and presenting creative amendments 

 

224251  การส่ือสารธุรกิจ        3(3-0-6) 

(Business Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  พฤติกรรมการสื่อสารธุรกิจดานการอาน พูด เขียน และการวิเคราะห การควบคุม พฤติกรรม

การสื่อสาร การสื่อสารธุรกิจระดับบุคคล การสื่อสารธุรกิจระดับกลุม และการส่ือสารธุรกิจระดับมวลชน  

การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมธุรกิจดวยวิธีอ่ืน การสื่อสารธุรกิจผานสื่อดิจิทัล 

 Business communication behaviors in reading, speaking, writing and analyzing; 

communication behavior control;  interpersonal, group, digital and mass business 

communication;  advertising, public relations, and other types of business promotion;  business 

communication through digital media 
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224252  จิตวิทยาการส่ือสาร         3(3-0-6)   

    (Psychology of Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Pre-requisite : None  

   ระเบียบวิธีการทางดานจิตวิทยาเกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย  หลักการการรับรูและการ

เรียนรู  บุคลิกภาพ  ความผิดปรกติและการปรับตัวในดานการส่ือสาร  จิตวิทยาการส่ือสารระหวางบุคคล 

จิตวิทยาการส่ือสารทางสังคม  จิตวิทยาการสื่อสารมวลชน และจิตวิทยาการส่ือสารดิจิทัล การประยุกตใช

ทฤษฎีและกรณีศึกษาเก่ียวกับจิตวิทยาในการสื่อสาร 

  Psychological methodology in human communication; principles of perception 

and learning; personality, abnormality, and self- adaptation in communication;  psychology in 

interpersonal, mass and digital communication contexts;  application of theories and case 

studies in psychology of communication 

 

224351  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ      3(3-0-6) 

   (Integrated Marketing Communications) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 แนวคิด หลักการ และวิธีการของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การวางแผน การกําหนด

กลยุทธ และปจจัยในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การกําหนดกลยุทธและเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธการตลาดแบบไวรัส เครือขายสังคมออนไลน เครือขายสื่อมวลชนและชุมชน

สัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การประยุกตหลักการสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือสถาบัน องคกรและชุมชน การประเมินผลกลยุทธการส่ือสารการตลาดเชิง                    

บูรณาการ 

 Concepts, principles and methods of integrated marketing communications; planning, 

setting strategies and factors in integrated marketing communication;  setting strategies and 

integrated marketing communication tools;  Viral marketing strategy;  online social networks, 

mass media networks and  community relations;  factors  affecting  implementations of 

integrated marketing communication;  applications of principles of  integrated marketing 

communication for institutions, organizations and communities;  evaluations of integrated 

marketing communication strategies 
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224352  การวิเคราะหผูรับสารและผูใชสื่อดิจิทัล       3(3-0-6)                            

(Audience and Digital Media User Analysis)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

   ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหผูรับสาร   ความหมาย และความสําคัญของการวิเคราะหผูใชสื่อ

ดิจิทัล เพ่ือใชในการออกแบบ  ผลิต และเผยแพรสารทางส่ือดิจิทัล เพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจ สังคม และ

ประชานิเทศ  เทคนิคการวิจัยผูรับสารและผูใชสื่อดิจิทัลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ผูรับสารและผูใชสื่อดิจิทัล 

  Theories of audience analysis;  definitions and significance of digital user analysis 

in designing, producing, and disseminating message through digital media for commercial, 

social, and public purposes;  quantitative and qualitative techniques of digital audiences/users 

research; case studies in audience and digital media users 

 

224353  ส่ือในประเทศสมาชิกอาเซียน       3(3-0-6)  

   (Media in ASEAN)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Pre-requisite : None  

 ลักษณะทางภูมิประเทศ ประชากรศาสตร เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศใน

กลุมอาเซียน พัฒนาการของส่ือตาง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อใหม โครงสราง

องคการ การเปนเจาของ นโยบาย กฎหมาย และประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสื่อในประเทศสมาชิก บทบาท

ของนักสื่อสารมวลชนในกลุมอาเซียน นโยบาย ยุทธศาสตร และกติกาในการส่ือสารระหวางประเทศสมาชิก  

 Geography, demography, economy, cultures, and politics of ASEAN member 

countries; development of press, broadcasting media and new media; organization structure, 

ownership, policies, laws; main issues in media in ASEAN member; roles of mass media 

personnel in the ASEAN countries; policies, strategies and regulations in international 

communication among ASEAN members 
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224354  การสื่อสารตางและระหวางวัฒนธรรม       3(3-0-6)                            

(International and Intercultural Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Pre-requisite : None  

  ทฤษฎีดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการส่ือสาร   วิธีการศึกษา

การส่ือสารตางและระหวางวัฒนธรรม   การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารตางวัฒนธรรม  

บทบาทของความรูและทักษะดานวัฒนธรรมในการส่ือสาร ทั้งระดับบุคคล สังคม และระหวางประเทศ    

กรณีศึกษาและการฝกทักษะการส่ือสารตางวัฒนธรรมจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง 

  Sociological, anthological, and cultural theories on human communication; 

methodology of intercultural communication study;  analysis of obstacles in international and 

intercultural interactions;  roles of intercultural knowledge and skills in communication at the 

personal, social, and international levels; case studies and practices in real and setting 

situations. 

 

224355  การโฆษณาและการประชาสัมพันธทางสื่อดิจิทัล     3(3-0-6)                            

   (Advertising and Public Relations on Digital Media) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Pre-requisite : None 
   แนวคิด ทฤษฏีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวธุรกิจการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธทางส่ือดิจิทัล   กระบวนการวางแผน ผลิต เผยแพร ชิ้นงานโฆษณาและประชาสัมพันธบนส่ือ

ออนไลน   การวิเคราะห วิจารณตัวอยางโฆษณาและกรณีศึกษาโครงการประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน  

  Principles and theories of advertising and public relations;  principle and 
theories pertaining to business of advertising and public relations through the digital media;  
production and dissemination of advertisements and public relations campaigns through the 

digital media; analysis and criticism on selected advertisements and public relations campaigns 
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224356  การจัดการสื่อเพ่ือพันธกิจทางสังคม       3(2-2-5) 

   (Media Management for Social Engagement) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Pre-requisite : None  

 แนวคิดเกี่ยวกับพันธกิจทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการสื่อเพ่ือพันธกิจ

ทางสังคม  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนส่ือและการเผยแพร การวิเคราะหนโยบายเพ่ือการวางแผนการจัดการ

สื่อ การวิเคราะหปญหาสังคมและสภาพแวดลอมของกลุมชุมชน  กลยุทธการเผยแพรผานสื่อไปยัง

กลุมเปาหมาย การทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแผน กรณศีึกษาในอดีต

และปจจุบัน ฝกทักษะในการจัดการส่ือเพ่ือพันธกิจทางสังคม   

 Concepts of social engagement;  concepts and theories related to media 

management for social engagement;  concepts  of media planning  and dissemination;  analysis 

of policy for media management planning;  analysis  of  social  problems and  community  

contexts; strategies of media dissemination to the target audience; action plan 

implementation, evaluation and improvement plan;  case studies of past and present;  

practicing in media management for social engagement 

 

224357  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง       3(1-4-4)  

   (Advanced Technology of Digital Media Production)  

วิชาบังคับกอน : 224222 การเขียนเพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัล 

 224225 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2 

 หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

Pre-requisite : 224222 Writing for Digital Media Production 

 224225 Technology of Digital Media Production II 

 or consent of the school  

 การใชเทคโนโลยีในปจจุบันเพ่ือการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง การใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรขั้นสูงในการสรางภาพ การตัดตอ การใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการใหแสง การควบคุมกลอง                     

การควบคุมแสงและเสียง การฝกทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง  

  Using up- to- date technologies for advanced digital media design and 

production; using advanced computer technologies in image creation;  editing; advanced 

technology for lighting; camera control;  light and sound control;  hands- on practice in 

advanced digital media production 
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224359  การแปลเพ่ืองานนิเทศศาสตร        3(3-0-6)  

(Translation for Communications) 

วิชาบังคับกอน :  213305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 

Pre-requisite :  213305  English for Careers 

  ทฤษฎีการแปลและการเรียบเรียง หลักการและเทคนิคการแปลขอความที่ปรากฏในสื่อจาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพรทางส่ือธรรมเนียมนิยม และสื่อ

ดิจิทัล การใชและขอจํากัดของเคร่ืองแปลภาษา  

  Theories of translation and compilation;  principles and techniques of 

translating media texts from English into Thai and from Thai into English for dissemination in 

traditional and digital media;  usage and limitations of translation machines. 

 

224360  พฤติกรรมและการส่ือสารในองคการ       3(3-0-6) 

     (Behavior and Organizational Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Pre-requisite : None  

 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองคการ ขอบขายและตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล 

ในองคการ พฤติกรรมการรวมกลุมและการจัดการความขัดแยงระหวางกลุม วัฒนธรรมองคการ ผูนําและภาวะ

ผูนําลักษณะและกระบวนการสื่อสารในองคการ ประเภทของการสื่อสารในองคการ ปญหาและอุปสรรคของ

การสื่อสารในองคการในยุคดิจิทัล 

 Concepts and theories of organization;  scopes and factors in individual behavior 

in organization;  group forming behavior and conflict management among  groups;  organization 

culture;  leaders and leadership;  nature and process of organizational communication;  types 

of organizational communication;  problems and obstacles of organizational communication 

in the digital age 
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224361  การวิจัยทางนิเทศศาสตร       3(3-0-6) 

(Communication Research) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  ขอบเขตของนิเทศศาสตร  การปริทัศนวรรณกรรม  แหลงขอมูลทางนิเทศศาสตร เทคนิคการ

วิจัยทางนิเทศศาสตร รวมถึงการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงสํารวจ การหาประชามติ การวิเคราะหเนื้อหา

และการวิจัยพฤติกรรม ระเบียบและขั้นตอนของการวิจัยทางนิเทศศาสตร เทคนิคการสรางเครื่องมือ การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิจัย 

  Scope of communication;  literature reviews;  information sources in 

communication;  techniques in communication research, including descriptive research, 

exploratory research, public opinion survey, content analysis and behavioral research;  

methodology of and stages in communication  research; techniques in constructing research 

instruments, data collection,  data  analysis  and  research results  presentation 

 

224362  สื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ      3(3-0-6) 

    (Digital Media for People with Special Needs) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

  มนุษยปจจัย การรับรูของมนุษย ลักษณะและความสามารถของประสาทสัมผัสของมนุษย  

การรูจําและความจําของมนุษย แนวคิดเก่ียวกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ คุณลักษณะและความสามารถ

ของบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ เชน เด็ก คนสูงอายุ และคนพิการ การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลท่ีมีความ

ตองการพิเศษ การทดสอบสื่อดิจิทัลกับผูใช กรณีศึกษาที่เก่ียวกับสื่อดิจิทัลเพ่ือบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 

  Human factors;  human perception; features and capacities of human senses; 

human cognition and memory;  concepts of people with special needs; characteristics and 

capabilities of people with special needs such as children, elderly and disabled persons; digital 

media design for people with special needs;  digital media testing with users; case studies of 

digital media for people with special needs 
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224363  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันขั้นสูง       3(1-4-4)  

   (Advanced Technology of Animation Production)  

วิชาบังคับกอน : 224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันสําหรับโปรแกรมประยุกต  

หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา  

Pre-requisite : 224321 Technology of Animation Production for Application 

or consent of the school  

 การใชเทคโนโลยีในปจจุบันเพ่ือการออกแบบและผลิตแอนิเมชันขั้นสูง การใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรขั้นสูงในการสรางภาพ การตัดตอ การควบคุมการเคลื่อนไหวที่มีความซับซอน ระบบตรวจจับการ

เคลื่อนไหวของรางกายเพ่ือสรางภาพเคลื่อนไหว การออกแบบเพื่อเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ การฝกทักษะการ

ผลิตแอนิเมชันขั้นสูง  

  Using up- to- date technologies for advanced animation design and production; 

using advanced computer technologies in image creation; editing; complex motion control; 

body motion capture system for animation creation; design for three- dimensional printing 

technology;  hands-on practice in advanced animation production 

 

224480  การศึกษาอิสระ        3(3-0-6) 

(Independent Studies) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

คนควาศึกษาหัวขอใหมที่นาสนใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงาน

สารสนเทศตามความสนใจของนักศึกษารายบุคคล โดยความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน 

Inquiry into interesting new topics concerning the use of information  

technology for information processing works according to the student’s individual interest with 

approval from instructor 

 

224481  หัวขอพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตรดิจิทัล 1  3(3-0-6) 

    (Special Topics in Digital Communication I) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

Pre-requisite: None 

  หัวขอพิเศษท่ีอยูในความสนใจในปจจุบัน และความกาวหนาทางนิเทศศาสตรดิจิทัล ซึ่งอาจยัง

มิไดถูกบรรจุไวในหลักสูตร 

Special topics in the current interest and advancement of digital 

communication which may not be included in the curriculum 
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224482  หัวขอพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตรดิจิทัล 2  3(3-0-6) 

    (Special Topics in Digital Communication II) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

Pre-requisite: None 

  หัวขอพิเศษท่ีอยูในความสนใจในปจจุบัน และความกาวหนาทางนิเทศศาสตรดิจิทัล ซึ่งอาจยัง

มิไดถูกบรรจุไวในหลักสูตร 

Special topics in the current interest and advancement of digital 

communication which may not be included in the curriculum 

 

214224  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต       3(2-2-5) 

(Object-Oriented Programming) 

วิชาบังคับกอน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 1 

Pre-requisite :  214106  Computer Programming for Information System I 

 ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงอ็อบเจกต  ความแตกตางระหวางการโปรแกรม                  

เชิงอ็อบเจกตและการโปรแกรมแบบเดิม  หลักการตาง ๆ ของแนวคิดเชิงอ็อบเจกต  การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบดวยแนวคิดเชิงอ็อบเจกต การสรางแบบจําลองของระบบเชิงอ็อบเจกตดวยแผนภาพยูเอ็มแอล 

ไดแก แผนภาพเชิงโครงสราง และแผนภาพเชิงกิจกรรม  การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกตเบื้องตน 

 Fundamental knowledge about object orientation;  difference between object-

oriented programming and traditional programming;  principles of object orientation;  object-

oriented analysis and design;  modeling of object- oriented systems using UML ( Unified 

Modeling Language) :  structural diagram and behavioral diagram;  introduction to object-

oriented software development 

 

  



มคอ.2 

 ก-34 

214226  การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 

(Computer Game Development) 

วิชาบังคับกอน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 1 

Pre-requisite :  214106  Computer Programming for Information System I 

 บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการสรางเกมคอมพิวเตอรเชิงปฏิสัมพันธ  การจัดแบง

ประเภทของเกม  แนวคิดเก่ียวกับเกมเอ็นจิ้นและผังการทํางานในการใชเกมเอ็นจิ้นในการพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร  เกมออนไลนซึ่งเนนที่เครือขายและประเด็นการจัดการผูใช  การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรโดยใช

เกมเอ็นจิ้น 

 Role of computer technologies in creating interactive computer games;  game 

categorization;  concepts of a game engine and workflow in using game engines to develop 

computer games;  online games with the emphasis on network and user management issues;  

development of computer games using a game engine 

 

214227  หลักการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

(Principles of Human-Computer Interaction) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 แนวคิดและความสําคัญของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  การส่ือสารผาน

คอมพิวเตอร  แบบจําลองการปฏิสัมพันธของมนุษยกับคอมพิวเตอร  มนุษยปจจัย  แบบจําลองการรูจําในการ

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  การใชงานไดในการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

การออกแบบการปฏิสัมพันธ  ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  แนวโนมของ

การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

 Concepts and importance of human-computer interaction;  computer-mediated 

communication;  models of human- computer interaction;  human factors; cognitive models 

in human-computer interaction;  usability in human-computer interaction;  interaction design;  

issues of human-computer interaction;  trends of human-computer interaction 
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214228  การพัฒนาสวนตอประสานกับผูใชของเว็บ     3(2-2-5) 

    (Web User Interface Development) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

หลักการออกแบบและพัฒนาสวนตอประสานกับผูใชของเว็บ และเว็บบนอุปกรณเคล่ือนที่                 

คาสเคดด้ิงสไตลชีท (ซีเอสเอส) เบื้องตน  เอชทีเอ็มแอล 5 และซีเอสเอส  การจัดรูปแบบซีเอสเอส วัตถุ คลาส และ                  

ไอดี  การวางผังและการวางตําแหนง  ซีเอสเอส 3  การเปล่ียนผานและภาพเคล่ือนไหว  

Principle of web and mobile web user interface design and development; 

introduction to Cascading Style-Sheet (CSS);  HTML5 and CSS;  CSS styling;  object, class and 

ID;  layout and positioning;  CSS3;  transition and animation 

 

214244  เศรษฐศาสตรดิจิทัล        3(3-0-6) 

(Digital Economics) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 หลักเศรษฐศาสตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี แบบจําลองทางธุรกิจและการสรางคุณคาของบริการดิจิทัล ทฤษฎีราคา ตลาดและการแขงขันใน

อุตสาหกรรมดิจิทัล การวิเคราะหตนทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัล 

 Principles of economics; concepts and theories of innovation process and 

technology changes;  business model and value creation in digital services;  price theory;  

market and digital industry competitiveness; cost analysis of information technology;  

influence of digital economy 
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214245  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 

(Human Resource Management in the Digital Age) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กลยุทธการจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนกําลังคนและการ

เปลี่ยนแปลง การสรรหาและการรักษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารสุขภาพและความเสี่ยง 

กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล 

Concepts and principles of Human resource management in the digital age; 

human resource management process; human resource information system; strategies in 

human resource management; workforce planning and change; recruiting and retention; 

human resource development; health and risk management; case studies of human resource 

management in the digital age 

 

214246  การตลาดดิจิทัล        3(3-0-6) 

(Digital Marketing) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Pre-requisite : None 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด กระบวนการ

จัดการทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด กลยุทธและแผนการตลาดดิจิทัล ชองทางการตลาดดิจิทัล  

เทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัล การเลือกตลาดเปาหมายและการกําหนดตําแหนงในตลาด การจัดการผลิตภัณฑ การ

กําหนดราคา และการสงเสริมการตลาด  

Introduction to digital marketing; analysis of marketing situations; marketing 

management process;  marketing information system;  digital marketing strategy and plan; 

digital marketing channels;  digital advertising technologies;  target marketing and positioning;  

product, pricing, and promotion management  

 

  



มคอ.2 

 ก-37 

214324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคล่ือนที่     3(2-2-5) 

(Mobile Application Development) 

วิชาบังคับกอน :  214106  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 1 

Pre-requisite :  214106  Computer Programming for Information System I 

 แนวคิด สถาปตยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคล่ือนที่  

การออกแบบและสรางสวนติดตอกับผูใช  การส่ือสารระหวางหนาจอ  การใชงานฐานขอมูลและการจัดเก็บ

ขอมูล  การแบงปนขอมูล  การจัดการการต้ังคา  การใชงานกลอง  โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน

อุปกรณเคลื่อนที ่

 Concepts, architecture and tools of mobile application development;  user interface 

design and implementation;  communications between screens;  database and data storage;  

data sharing;  preference management;  camera usage;  projects of mobile application 

development 

 

214329  การพัฒนาซอฟตแวรสื่อประสม      3(2-2-5) 

(Multimedia Software Development) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาส่ือประสม  แนวคิดของวัตถุ ฉาก และกลอง  ฟสิกสของการปะทะ 

ขอตอ ลําแสง และวัสดุ  การพัฒนาแอนิเมชัน  แบบจําลองและตัวควบคุม  การออกแบบสวนตอประสานผูใช  

ระบบอนุภาค  เสียง  เคร่ืองมือในการพัฒนา  

Concepts of multimedia development; concepts of objects, scenes, and 

cameras;  Physics of colliders, joints, ray, and materials;  animation development;  model and 

controller;  user interface design;  particle system;  audio;  development tools 
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214330  การออกแบบประสบการณผูใช      3(3-0-6)  

(User Experience Design) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

แนวคิด หลักการ และแนวทางที่เกี่ยวของกับการออกแบบประสบการณผูใช  ความสําคัญของการ

ออกแบบประสบการณผูใช  วงจรการออกแบบประสบการณผูใช    ปจจัยที่สงผลตอประสบการณผูใช  ประเด็นที่

เกี่ยวกับการออกแบบประสบการณผูใชในปจจุบัน  แนวโนมของการออกแบบประสบการณผูใชในสังคมดิจิทัล

  Concepts, principles and guidelines in user experience design; the importance 

of user experience design;  user experience design cycle;  factors in user experience design;  

current issues of user experience design;  trends of user experience design in digital society 

 

214346  การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 

(Fundamental of Managerial Accounting) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

คําจํากัดความ ลักษณะ และแนวคิดขั้นพ้ืนฐานของการบัญชี  หลักการบัญชีคู  สมการ

บัญชี  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย  หน้ีสินและทุน  งบการเงินและความหมายของงบการเงิน  งบตนทุน

การผลิต และการคํานวณตนทุนสินคา แนวคิดของการบัญชีเพ่ือการจัดการ  การวิเคราะหพฤติกรรมของตนทุน  

การบัญชีตนทุนรวมและตนทุนผันแปร  ตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลตางตนทุนการผลิต  การ

วิเคราะหตนทุน ปริมาณ และกําไร  การวางแผนกําไร  การใชขอมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ   

Definition, characteristics and fundamental concepts of accounting;  double-

entry accounting concept; accounting equations; change in asset; liability and equity; 

financial statement and its meaning; cost and production statements;  managerial 

accounting concept; cost behavior analysis;  full costing and variable costing;  standard cost 

and production cost variance analysis;  cost- volume- profit analysis;  profit planning;  the 

use of accounting data for decision making 
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214347  หลักการปญญาประดิษฐ       3(3-0-6) 

(Principles of Artificial Intelligence) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ การแทนความรู  โครงสรางความจํา  กลไกการหา

เหตุผล  การหาเหตุผลแบบนาจะเปนและเทคนิคการคนหา  ทฤษฎีเกม  การวางแผน  การเรียนรูของเคร่ือง  

การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตรรกศาสตรคลุมเครือ  

ระบบผูเชี่ยวชาญ 

    Introduction to artificial intelligence;  knowledge representation;  memory 

structures;  reasoning mechanisms;  probabilistic reasoning and searching techniques;  game5 

theory;  planning;  machine learning;  evolutionary computation;  natural language processing;  

introduction to fuzzy logic;  expert systems 

 

214348  การจัดการการเงิน        3(3-0-6) 
(Financial Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Pre-requisite : None 

 ความสําคัญและบทบาทของการจัดการการเงิน สภาพแวดลอมทางการเงินที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน การพยากรณความตองการเงินทุนและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ นโยบายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดงบประมาณทุน  การจัดการการเงินระยะยาว และ
ประเด็นที่นาสนใจในปจจุบัน  

 Significance and roles of financial management; financial environments related 
to business; financial data analysis; capital demand prediction; business outcomes analysis, 
policy and financial management; allocation of capital budget; long-term financial management; 
current trends and interesting topics 
 

  



มคอ.2 

 ก-40 

214352  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองคการ        3(3-0-6) 
(Digital Technologies and Organizational Innovation) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
Pre-requisite : None 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบของนวัตกรรมกระบวนการ โครงสรางองคการ

และผลกระทบเชิงกลยุทธ นวัตกรรมสินคาและบริการ เคร่ืองมือทางดิจิทัล โครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัล ทักษะ

เชิงนวัตกรรมสําหรับองคการ กรณีศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองคการ 

 Advancements in digital technologies; forms of process innovation; 
organizational structure and strategy impact; product and service innovation; digital tools; 
digital infrastructures; innovation skills to organizational settings; case studies of digital 
technology and organizational innovation 
 

214368  การจัดการสารสนเทศสื่อมวลชน       3(3-0-6) 

(Mass Media Information Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Pre-requisite : None  

แนวคิด  ลักษณะ และประเภทของสารสนเทศสื่อมวลชน  แหลงสารสนเทศสื่อมวลชน                

การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพรและใหบริการ การสงวนรักษาดิจิทัล และการอนุรักษสารสนเทศ

สื่อมวลชน 

  Concepts, characteristics and types of mass media information;  mass media 

information sources;  collection;  organization;  distribution and service;  digital preservation 

and conservation of mass media information 

 

214369  การจัดการสารสนเทศสํานักงาน      3(3-0-6) 

(Office Information Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

หลักเกณฑ องคประกอบ กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใชในการรวบรวม และจัดการเอกสาร 

และสารสนเทศขององคการ ระบบการจัดเก็บสารสนเทศสํานักงาน เทคโนโลยีในการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ

สํานักงาน  

Principles, components, processes, and technology for office information 

collection and management;  systems for office information collection;  technology for office 

information collection and retrieval 
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214374  คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู       3(3-0-6) 

(Computer Based Learning) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

แนวคิด หลักการ และวิธีการในการออกแบบระบบการสอน หลักการและเทคนิค                      

การออกแบบบทเรียนชวยสอนบนเว็บ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนชวยสอนบนเว็บ              

การประเมินผลบทเรียน 

Concepts, principles and methods of instructional system design; principles and 

techniques for designing web-based instruction; use of software packages in developing web-

based instruction; evaluation of web-based instruction 

 
214375  การจัดการสารสนเทศทองถิ่น       3(3-0-6) 

(Local Information Management) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Pre-requisite : None  

แนวคิด  ลักษณะ และประเภทของสารสนเทศทองถ่ิน  แหลงสารสนเทศทองถิ่น                     

การรวบรวม การจัดระบบ การเผยแพรและใหบริการ การอนุรักษและบํารุงรักษาสารสนเทศทองถิ่น 

Concepts, characteristics and types of local information;  local information 

sources; collection;  organization;  distribution and service;  preservation and conservation of 

local information 
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2.3  กลุมวิชาสหกิจศึกษา        9   หนวยกิต 

204490  เตรียมสหกิจศึกษา        1(1-0-2) 

(Pre-Cooperative Education) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Pre-requisite : None 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน การเลือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการส่ือสาร และการสัมภาษณงานอาชีพ ความรู

พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสรางความมั่นใจในตนเอง การพัฒนา

ศักยภาพในการเปนผูประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองคกร

ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เชน 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงาน

และการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 Principles and concepts relating to Cooperative Education; process and steps of 

undertaking Cooperative Education;  protocols relating to Cooperative Education;  basic knowledge 

and techniques for job application such as workplace selection, job application letter writing,  

communication skills and job interviews;  basic knowledge necessary for undertaking Cooperative 

Education at workplace; building up self-confidence, entrepreneurial potential development;  

occupational health and safety in workplace; organizational culture, quality management 

systems at workplace such as 5S,  ISO 9000 and ISO 14000;  report writing and presentation 

techniques;  personality development 
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204491  สหกิจศึกษา 1        8 หนวยกิต 

(Cooperative Education I) 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาที่สาขาวิชากําหนด และ รายวิชา 204490  เตรียมสหกิจศึกษา  

Pre-requisite   : List of Courses Offered by The School  and  204490 Pre-Cooperative Education 

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว                 

ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   

เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย

คณาจารยนิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษา

หลังกลับจากสถานประกอบการ 

  The student has to perform full- time academic or professional work as a 

temporary staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according 

to the school’ s specifications; once completed the work, the student has to submit an 

operational report and present his/ her performance results to the school faculties for the 

assessment; evaluation by the supervising faculties and job supervisor( s)  based on the 

student’ s performance on the assigned work and the operational reports as well as his/ her 

performance at the post-placement interview and seminar activities will be used to determine 

the assessment result of the student to be either pass or fail 
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204492  สหกิจศึกษา 2        8 หนวยกิต 

(Cooperative Education II) 

วิชาบังคับกอน : 204491 สหกิจศึกษา 1  

Pre-requisite : 204491 Cooperative Education I 

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว                

ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   

เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย

คณาจารยนิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษา

หลังกลับจากสถานประกอบการ 

  The student has to perform full- time academic or professional work as a 

temporary staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according 

to the school’ s specifications; once completed the work, the student has to submit an 

operational report and present his/ her performance results to the School faculties for the 

assessment; evaluation by the supervising faculties and job supervisor( s)  based on the 

student’ s performance on the assigned work and the operational reports as well as his/ her 

performance at the post-placement interview and seminar activities will be used to determine 

the assessment result of the student to be either pass or fail 
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204493  สหกิจศึกษา 3        8 หนวยกิต 

(Cooperative Education III) 

วิชาบังคับกอน : 204492 สหกิจศึกษา 2  

Pre-requisite : 204492 Cooperative Education II 

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว                

ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด  เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา  เพื่อ

ทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย

คณาจารยนิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา  และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษา

หลังกลับจากสถานประกอบการ 

  The student has to perform full- time academic or professional work as a 

temporary staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according 

to the school’ s specifications; once completed the work, the student has to submit an 

operational report and present his/ her performance results to the school faculties for the 

assessment; evaluation by the supervising faculties and job supervisor( s)  based on the 

student’ s performance on the assigned work and the operational reports as well as his/ her 

performance at the post-placement interview and seminar activities will be used to determine 

the assessment result of the student to be either pass or fail 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี         8 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 Any courses offered by Suranaree University of Technology 
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 1
 คณติศาสตรเพื่อคอมพิวเตอร

 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ

 การสือ่สารในยคุดิจิทัล

 สถิติเพื่อการวิจยัวิทยาการสารสนเทศ

 การรูเทาทันสือ่ในยคุดิจิทัล

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรบัระบบสารสนเทศ 1

 หลกัการเบื้องตนของสือ่ดิจทิัล

 การสือ่สารขอมูลและเครอืขาย

 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ

 การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล
 การออกแบบระบบสารสนเทศ

 การจดัการความรู

 หลกัการออกแบบทัศนสาร

 เทคโนโลยเีว็บ

 การเขียนเพื่อการผลติสือ่ดิจทิัล

 เทคโนโลยกีารผลติสือ่ดิจทิัล 1

 ทฤษฎีการสือ่สารรวมสมัย

 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
 เศรษฐศาสตรดิจิทัล

 การจดัการทรพัยากรบุคคลในยคุดิจทิัล

 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
 เทคโนโลยกีารผลติสือ่ดิจทิัล 2

 การสือ่ขาวและการเขียนขาวออนไลน

 การวิเคราะหและวิพากษสือ่ในสถานการณปจจบุัน

 การสือ่สารธุรกิจ

 จติวิทยาการสือ่สาร
 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต

 หลกัการปฏิสมัพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร

 การพัฒนาสวนตอประสานกับผูใชของเว็บ
 การตลาดดิจทิัล

 กฎหมายและจรยิธรรมในเทคโนโลยดีิจิทัล

 เทคโนโลยกีารผลติแอนิเมชันสาํหรบัโปรแกรมประยกุต

 การออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง

 การสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ
 การวิเคราะหผูรบัสารและผูใชสือ่ดิจทิัล

 สือ่ในประเทศสมาชิกอาเซียน
 การสือ่สารตางและระหวางวัฒนธรรม

 การจดัการสารสนเทศสือ่มวลชน

 ธุรกิจสือ่ดิจิทัลและผูประกอบการ

 การโฆษณาและการประชาสมัพันธทางสือ่ดิจิทัล
 การจดัการสือ่เพื่อพันธกิจทางสงัคม

 เทคโนโลยกีารผลติสือ่ดิจทิัลขั้นสงู

 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตสาํหรบัอุปกรณเคลือ่นที่

 การพัฒนาซอฟตแวรสือ่ประสม
 การออกแบบประสบการณผูใช

 การบัญชี

 หลกัการปญญาประดิษฐ

 การจดัการการเงิน

 การจดัการสารสนเทศสาํนักงาน

 การบรกิารคอมพิวเตอร
 หลกัการผลติสือ่ปฏิสมัพันธ

 เตรยีมสหกิจศึกษา

 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร

 พฤติกรรมและการสือ่สารในองคการ

 การวิจยัทางนิเทศศาสตร

 สือ่ดิจิทัลเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ

 เทคโนโลยกีารผลติแอนิเมชันขั้นสงู

 เทคโนโลยดีิจิทัลและนวัตกรรมองคการ

 คอมพิวเตอรเพื่อการเรยีนรู

 การจดัการสารสนเทศทองถิ่น

 สหกิจศึกษา

 สมัมนานิเทศศาสตรดิจทิัล

 โครงงานนิเทศศาสตรดิจิทัล
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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1.  โครงสรางหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา     177  หนวยกิต (ไตรภาค) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     38  หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ       131  นวยกิต 

     2.1  กลุมวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน      47  หนวยกิต 

           -  วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 9   หนวยกิต 

           -  วิชาการสื่อสาร  6   หนวยกิต 

           -  วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี 26 หนวยกิต 

           -  วิชาวิทยาการจัดการ  6   หนวยกิต 

     2.2  กลุมวิชาเฉพาะ        75  หนวยกิต 

           (จํานวน 4 กลุมวิชา ไดแก ซอฟตแวรวิสาหกจิ นิเทศศาสตร 

            ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  และสารสนเทศศึกษา)  

            -  วิชาบังคับ              33  หนวยกิต 

            -  วิชาเลือกในกลุม 24  หนวยกิต 

            -  วิชาเลือกนอกกลุม 18  หนวยกิต 

      2.3  กลุมวิชาสหกจิศึกษา       9   หนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   8  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา     177  หนวยกิต (ไตรภาค) 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    38  หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ       131 หนวยกิต 

     2.1  กลุมวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน             50  หนวยกิต 

           -  วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 9    หนวยกิต 

           -  วิชาการสื่อสาร  12    หนวยกิต 

           -  วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี    20   หนวยกิต 

           -  วิชาวิทยาการจัดการ  9    หนวยกิต 

     2.2  กลุมวิชาเฉพาะ           72  หนวยกิต 

             (นิเทศศาสตรดิจิทัล) 

             -  วิชาบังคับ  33    หนวยกิต 

             -  วิชาเลือก  39    หนวยกิต 

      2.3  กลุมวิชาสหกจิศึกษา         9  หนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี             8    หนวยกิต 
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2.  รายวิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 131 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน 131 หนวยกิต  

2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน  จํานวน 47 หนวยกติ 2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน จํานวน 50 หนวยกิต  

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน  9 หนวยกิต วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน  12 หนวยกิต  

204102 คณิตศาสตรเพื่อคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 214101 คณิตศาสตรเพื่อคอมพิวเตอร 3(3-0-6) แกไขรหัสวิชาแตเนื้อหาคงเดิม 

204103 สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการ

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 214102 สถิติเพื่อการวจิัยวิทยาการ

สารสนเทศ 

3(3-0-6) แกไขรหัสวิชาแตเนื้อหาคงเดิม 

204301 วิธีวจิัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 214104 ระเบียบวธิีวิจยัทางวิทยาการ

สารสนเทศ 

3(3-0-6) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

วิชาการสื่อสาร จํานวน 6 หนวยกติ วิชาการสื่อสาร จํานวน 9  หนวยกิต  

204104 การสื่อสารระหวางบุคคลและกลุม 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

204114 การสื่อสารมวลชนและการสื่อสาร

สาธารณะ 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   214103 การสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214105 การรูเทาทันส่ือในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214107 หลักการเบ้ืองตนของสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) ยายจากวิชาเลือกในกลุมวิชา 

นิเทศศาสตรดิจิทัล 

เปนวิชาในกลุมวิชาเทคโนโลยี

พื้นฐาน 

   224201 หลักการออกแบบทัศนสาร 3(3-0-6) - รวมเน้ือหารายวิชาหลักการ 

ออกแบบและการสรางสาร 

และการถายภาพเพ่ือการ

สื่อสาร 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี จํานวน 26 หนวยกติ วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี จํานวน 20 หนวยกิต  

204108 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร

สําหรับระบบสารสนเทศ 

4(3-3-8) 214106 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร

สําหรับระบบสารสนเทศ 1 

3(2-2-5) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204110 การบริหารคอมพวิเตอรเบื้องตน 1(0-2-1) 214302 การบริการคอมพวิเตอร 2(1-2-3) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204111 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 214108 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) แกไขรหัสวิชาแตเนื้อหาคงเดิม 

204112 กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 214301 กฎหมายและจริยธรรมใน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

2(2-0-4) - เปล่ียนแปลงหนวยกิต 

- เปล่ียนช่ือรายวิชา 

204204 การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล 4(3-3-8) 214201 การออกแบบและพัฒนา

ฐานขอมูล 

4(3-3-8) แกไขรหัสวิชาแตเนื้อหาคงเดิม 

204235 การออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

4(3-3-8)       ยกเลิกรายวิชา 

204236 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน

และมัลติมีเดีย 

4(2-4-6) 214206 การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน

และมัลติมีเดีย 

3(2-3-6) เปลี่ยนแปลงหนวยกิต 

204329 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-6) 214205 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-6) แกไขรหัสวิชาแตเนื้อหาคงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วิชาวิทยาการจดัการ จํานวน 6 หนวยกิต วิชาวิทยาการจัดการ จํานวน 9 หนวยกิต  

204113 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 214109 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงหนวยกิต 

204225 การจัดการความรู 3(3-0-6) 214203 การจัดการความรู 3(3-0-6) แกไขรหัสวิชาแตเนื้อหาคงเดิม 

   214202 การออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) รายวิชาเปดใหม 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน 75 หนวยกิต 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ จาํนวน 72 หนวยกิต 

 วิชาบังคับ จํานวน  33 หนวยกิต  วิชาบังคับ จํานวน 33 หนวยกิต  

204206 หลักการออกแบบและการสรางสาร 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

204208 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 1 3(1-4-4) 224223 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 1 3(1-4-4) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204224 การถายภาพเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

204237 การสื่อขาวและการเขียนขาว

หนังสือพิมพและขาวออนไลน 

3(3-0-6) 224221 การส่ือขาวและการเขียนขาว

ออนไลน 

3(3-0-6) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204241 การเขียนบทวิทยกุระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และภาพยนตร 

3(3-0-6) 224222 การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204302 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 2 3(1-4-4) 224225 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2 3(1-4-4) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204306 การบริหารองคการสื่อมวลชน 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

204349 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 3(1-4-4) 224321 เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน

สําหรับโปรแกรมประยกุต 

3(1-4-4) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204401 กฎหมายและจริยธรรม

สื่อสารมวลชน 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

204428 โครงงานนิเทศศาสตร 4(2-0-4) 224493 โครงงานนิเทศศาสตรดิจิทัล 4(2-0-4) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204431 สัมมนานิเทศศาสตร 2(0-8-4) 224492 สัมมนานิเทศศาสตรดิจิทัล 2(0-8-4) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

 224224 ทฤษฎีการสื่อสารรวมสมัย 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 224324 หลักการผลิตส่ือปฏิสัมพันธ 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 224322 การออกแบบที่มีมนุษยเปน

ศูนยกลาง   

3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 224323 ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผูประกอบการ 3(2-2-5) รายวิชาเปดใหม 

วิชาเลือก (ในหมวด จํานวน 24 หนวยกิต,  

นอกหมวด  จํานวน 18 หนวยกิต) 

วิชาเลือก  39    หนวยกิต  

204220  การส่ือสารธุรกิจ 3 (3-0-6) 224251 การส่ือสารธุรกิจ 3 (3-0-6) - ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204222 พฤติกรรมภาษากับการสื่อสาร 3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

204243 การเขียนบทความและสารคดี 3 (3-0-6)    - ยกเลิกรายวิชา 

- เนื้อหาบางสวนนําไปสอนใน 

การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล 

ในรายวิชาบังคับหลักสูตร 

204303 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

204323 เทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

204325 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3 (3-0-6) 224355 การโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธทางส่ือดิจิทัล 

3 (3-0-6) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204326 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร 3 (3-0-6) 224359 การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร 3 (3-0-6) - ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204341 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 224351 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  3 (3-0-6) - ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204353 การวิเคราะหผูรับสาร 3 (3-0-6) 224352 การวิเคราะหผูรับสารและผูใชสื่อ

ดิจิทัล 

3 (3-0-6) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204371 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน 3 (3-0-6) 224353 สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน 3 (3-0-6) คงเดิม 

204372 หลักการเบ้ืองตนของสื่อดิจิทัล 3 (3-0-6)    เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชา

บังคับ 

204376 จิตวิทยาการสื่อสาร 3 (3-0-6) 224252 จิตวิทยาการสื่อสาร 3 (3-0-6) - ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204403 การสื่อสารตางและระหวาง

วัฒนธรรม 

3 (3-0-6) 224354 การส่ือสารตางและระหวาง

วัฒนธรรม  

3 (3-0-6) - ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204413 การวางแผนสื่อสารมวลชนและ

การเผยแพร 

3 (3-0-6) 224356 การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทาง

สังคม  

3 (3-0-6) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204414 พฤติกรรมและการสื่อสารใน

องคการ 

3 (3-0-6) 224360  พฤติกรรมและการสื่อสารใน

องคการ  

3 (3-0-6) - ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

204416 การวิจยัทางนิเทศศาสตร 3 (3-0-6) 224361  การวิจยัทางนิเทศศาสตร 3 (3-0-6) คงเดิม 

204422 การศึกษาอิสระ 3 (3-0-6) 224480 การศึกษาอิสระ 3 (3-0-6) คงเดิม 

204424 เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 

ขั้นสูง 

3 (1-4-4) 224357 เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลขั้น

สูง 

3 (1-4-4) คงเดิม 

204425 การวิเคราะหและวพิากษสื่อ 3 (3-0-6) 224250 การวิเคราะหและวพิากษสื่อใน

สถานการณปจจุบัน 

3 (3-0-6) - เปล่ียนช่ือรายวิชา 

- ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชา 

   224362  สื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลท่ีมีความ

ตองการพิเศษ  

3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 

 

 224363  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน 

ขั้นสูง 

3(1-4-4) รายวิชาเปดใหม 

   214369 การจัดการสารสนเทศสํานักงาน 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214374 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214375 การจัดการสารสนเทศทองถิ่น  3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214368 การจัดการสารสนเทศส่ือมวลชน  3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 
 

 214227 หลักการปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยกับคอมพิวเตอร 

3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214329 การพัฒนาซอฟตแวรสื่อประสม 3(2-2-5) รายวิชาเปดใหม 

   214226 การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร 3(2-2-5) รายวิชาเปดใหม 

   214330 การออกแบบประสบการณผูใช 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 
 

 214228 การพัฒนาสวนประสานกบัผูใช

ของเว็บ 

3(2-2-5) รายวิชาเปดใหม 

 
 

 214324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน

อุปกรณเคลื่อนท่ี 

3(2-2-5) รายวิชาเปดใหม 

   214224 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 3(2-2-5) รายวิชาเปดใหม 



 
 

ค-6 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

   214246 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214346 การบัญชีพื้นฐานเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214244 เศรษฐศาสตรดิจิทัล 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 
 

 214245 การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค

ดิจิทัล 

3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214348 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

   214347 หลักการปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 
 

 214352 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

องคกร 

3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 
 

 224481 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตร

ดิจิทัล 1 

3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 

 
 

 224482 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตร

ดิจิทัล 2 

3(3-0-6) รายวิชาเปดใหม 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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1.  ช่ือ-สกลุ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง 

 

2.  การศึกษา  2556 วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2542 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2536 วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

3.  ตําแหนงปจจุบัน  

   ผูชวยศาสตราจารย  ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

   สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

4.  ประสบการณทํางาน  

  มีนาคม 2543 – ปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ตุลาคม  2551 – 2553  รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    ประธานคณะทํางานประชาสัมพันธสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

    เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 มกราคม 2542 – กุมภาพันธ 2543 หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 มีนาคม 2536 – ธันวาคม 2541 เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตบางเขน 

 
5.  ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

5.1  ระดับชาติ 

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2558).  แนวทางการสงเสริมศักยภาพของสื่อทองถิ่นเพ่ือการส่ือสารสุขภาพใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับสังคมศาสตร 9(2): 61 – 77.  

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2554).  พัฒนาการและแนวโนมของการวิจัยดานการสื่อสารสุขภาพ. 

วารสารวิชาการ  คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต. 15(1): 27 – 44. 

จันทรวรรณ ศรีสุวรรณ วีรพงษ พลนิกรกิจ และหนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2554).  ปจจัยที่สงผลตอความ 

สามารถในการใชงานไอคอนบนหนาจอโทรศัพทมือถือ .  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี  

ฉบับสังคมศาสตร 5(2): 93 - 107 
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หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2554).  วิถีเพลงโคราช: มิติและพลวัตรของความเปล่ียนแปลง.  การประชุม

วิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 4 บูรณาการศาสตรและ

ศิลป คือ ศิลปากร.  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม. 

วันที่ 19 – 21 มกราคม 2554. 

ธวัชพงษ พิทักษ หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และจิติมนต อ่ังสกุล.  (2553).  การผสมผสานระบบจัดการ

เนื้อหาทางการเรียนรูกับเว็บล็อกภายใตกรอบการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส.  วารสารเทคโนโลยี

สุรนารี ฉบับสังคมศาสตร 4(1): 79 - 93.  

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และกิตติ กันภัย.  (2553).  การส่ือสารสุขภาพ: กลไกในการพัฒนาสังคม. วารสาร

เทคโนโลยีสุรนารี ฉบับสังคมศาสตร 4(1): 65 - 77. 

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2552).  ความสําคัญของการศึกษากระบวนทัศนดานการสื่อสารสุขภาพของไทย. 

วารสารนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 27(2): 30 - 45.  

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2552).  อิทธิพลของชุมชนอินเทอรเน็ตที่มีตอพฤติกรรมรักรวมเพศของเด็ก

และเยาวชนไทย.  นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 70 ป คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ. วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2552.  

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2551).  มิติทางสังคม วัฒนธรรม และการสื่อสารที่มีผลตอการรับรูเรื่อง             

โรคเอดสของเยาวชนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.   วารสารวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  3(2): 79 - 96.  

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2550).  ปจจัยแหงการดํารงอยูหรือลมสลายของครอบครัว. วารสารเทคโนโลยี 

สุรนารี ฉบับสังคมศาสตร 1(2): 45 – 54.  

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง และอุบลวรรณ เปรมศรีรัตน.  (2549).  องคความรูดานการศึกษาและหนังสือ

ดานนิเทศศาสตรของไทย.  วารสารนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24(1): 1 - 18.  

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2548).  สถานการณและกระบวนการใชสื่อเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง.  วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสการทองเที่ยวไทย

นานาชาติ [On – line] Available: http://www.ttresearch.org/pdf/23-2-2007-

Journal%2016.pdf 

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (2548).  ทัศนะของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีตอรายการ

โทรทัศนที่พึงประสงค.  วารสารนิเทศศาสตรธุรกิจบัณฑิต 3(3) : 37 - 56.  

วีรพงษ พลนิกรกิจ และหน่ึงหทัย ขอผลกลาง.  (2545).  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบทบาทและหนาที่ของ 

นักจัดรายการวิทยุในจังหวัดนครราชสีมา.  วารสารนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 20(1): 1 - 13.  
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5.2  ระดับนานาชาติ 

Neunghathai Khopolklang.  (2011).  Mother must fight: Strategies to overcome domestic 

violence in Thai society.   Mothers at the Margin Sixth International 

Conference on Motherhood.   University of Queensland Brisbane.  Australia.  

27 – 30 April 2011. 

Neunghathai Khopolklang.  (2011).  Stay Strong Despite the Obstacles:  Lesson learned 

by a Teen Mother in Thailand.  International Conference on Mothering, 

Education and Maternal Pedagogies featuring an embedded conference 

on Motherhood Studies:  Developing and Disseminating a New Academic 

Discipline for a New Century.  Pantages Hotel Toronto.  Canada.  20 –  22 

October 2011.  

Neunghathai Khopolklang.   ( 2011) .   LBGT Social Networking Sites in Thailand :  Power 

beyond frontier.   The Second Asian Conference on Media & Mass 

Communication 2011 The International.  The Ramada Osaka. Osaka. Japan. 

4 – 6  November 2011. 

Neunghathai Khopolklang, Roongkan Musakophas and Weerapong Polnigongit.  (2011). 

The Power of Online Social Networks for Management of Natural Disaster crises 

in Developing Countries.  Presentation at the 10th Annual Worldwide Forum 

on Education and Culture.  Rome. Italy. 30 November to 2 December 2011. 

Neunghathai Khopolklang.   ( 2 0 0 9 ) .   Build The Wise Man To Be A Human Being.   

UNIVERSITY- COMMUNITY ENGAGEMENT CONFERENCE 2009:  Division of 

Industry &  Community Network ( BJIM) , Universiti Sains Malaysia, 

Penang, Malaysia, 23rd-26th November 2009.  

 

6.  งานวิจัยท่ีสนใจ  

การสื่อสารสุขภาพ  สตรี   เครือขายสังคม  ภาษากับการสื่อสาร 

 

7.  ทุนการศึกษา/รางวัลที่ไดรับ      - 
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8.  ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

1. 202111  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1. 214103  การส่ือสารในยุคดิจิทัล 

2. 204104  การส่ือสารระหวางบุคคลและกลุม 

3. 204241  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 

2. 224222  การเขียนเพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัล 

3. 224323  ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผูประกอบการ 

วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร 4. 224356  การจัดการสื่อเพ่ือพันธกิจทางสังคม 

4. 204243  การเขียนบทความและสารคดี  

5. 204323  เทคโนโลยีการส่ือสารทางการเมือง  

6. 204341  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

7. 204401  กฎหมายและจริยธรรม 

สื่อสารมวลชน 

 

8. 204413  การวางแผนส่ือสารมวลชน 

และการเผยแพร 

 

9. 204414  พฤติกรรมและการสื่อสารในองคการ  

10. 204428  โครงงานนิเทศศาสตร  

11. 204431  สัมมนานิเทศศาสตร  
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1.  ช่ือ-สกลุ    อาจารย ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล 

 

2.  การศึกษา  

2558  Doctor of Philosophy in Computer Science, 

 University of York, UK 

2547   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)   

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543   วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (นิเทศศาสตร)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 
3.  ตําแหนงปจจุบัน  

   อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
4.  ประสบการณทํางาน  

2559 - ปจจุบัน      หัวหนาสถานวิจัย   

     สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2547 - ปจจุบัน      อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2544 - 2546      ผูชวยสอน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร  

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พฤษภาคม - สิงหาคม 2543    ครีเอทีฟรายการโทรทัศน บริษัท ทีวีธันเดอร จํากัด  

   (สหกิจศึกษา) 

 

5.  ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

5.1  ระดับชาติ 

-  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในท่ีประชุม/สัมมนา 

Kamollimsakul, S., Petrie, H., & Power, C. (2014). The Importance of Web Design Guidelines 

 for Thai Older People. (Oral Presentation). In:  Proceeding the 4th Health Challenge 

 Thailand Academic Conference, Office of Educational Affair, Royal Thai Embassy, 

 London.  
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Kamollimsakul S., Petrie H., Power C. (2013). The Effect of Text Presentation on Online 

 Information Search Task Performance in Thai Younger and Older Adults.                     

 In: Proceeding the 3rd Health Challenge Thailand Academic Conference, Office of 

 Educational Affair, Royal Thai Embassy, London.  

Kamollimsakul S., Petrie H., Power C. (2012). Performance of Thai and UK Older People 

 When Use Websites with Different Text Conditions. In: Proceeding the 2nd Health 

 Challenge Thailand Academic Conference, Office of Educational Affair, Royal Thai 

 Embassy, London. 

Kamollimsakul S. (2011). Guidelines to Design Health Related Websites for Elderly Users in 

 Thailand. In: Proceeding the 1st Health Challenge Thailand Academic Conference, 

 Office of Educational Affair, Royal Thai Embassy, London. 

 

-  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร 

Kamollimsakul S., Siriyuvasak U. (2009). The Development of International News Reception 

 of Television Stations in Thailand”. Suranaree Journal of Social Science. Vol. 3, No.1. 

 Nakhon Ratchasima.  

Kamollimsakul S. (2007). Internet, Newspaper and Local Newspaper. 30th Anniversary of 

 Korat Daily News. Nakhon Ratchasima. 

 

5.2  ระดับนานาชาติ 

-  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในท่ีประชุม/สัมมนา 

Kamollimsakul, S., Petrie, H., & Power, C. (2014). Web Accessibility for Older Readers: Effects 

of Font Type and Font Size on Skim Reading Webpages in Thai. Lecture Notes in 

Computer Science. Volume 8547. pp 332-339. Springer International Publishing. 

Kamollimsakul, S., Petrie, H., & Power, C. (2014). The Effect of Text Color and Background 

Colour on Skim Reading Webpages in Thai. Communications in Computer and 

Information Science. Volume 435. pp 615-620. Springer International Publishing. 

Kamollimsakul S., Petrie H., Power C. (2013). Web Design Guidelines for Thai and UK Older 

People: Preliminary Results. In: Proceeding the 6th Thailand-Japan International 

Academic Conference (TJIA), Osaka University, Osaka.  
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Kamollimsakul S., Petrie H., Power C. (2013). The Effect of Line Spacing and Text Justification 

on Performance and Preferences on Web Search Tasks. In: Proceeding the 6th York 

Doctoral Symposium on Computer Science (YDS), University of York, York. 

Petrie H., Kamollimsakul S., Power C. (2013). Web Accessibility for Older Adults: Effects of 

Line Spacing and Text Justification on Reading Webpages. In: Proceedings the 15th 

International ACMSIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS), 

ACM.  

Kamollimsakul S., Petrie H., Power C. (2013). Reading from the Web for Older Adults with 

Typical Age related Vision Loss: the Effect of Line Spacing and Text Justification.              

In: Proceedings The European Society for Low Vision Research and Rehabilitation 

2013 (ESLRR). 

 
 

6.  งานวิจัยท่ีสนใจ  

- Web Usability and Accessibility 

- Human-Computer Interaction 

- Senior citizen and the Internet, Children and the Internet 

- Information and Communication Technology for Health Communication 

- New Media, Digital Media 

 

7.  ทุนการศึกษา/รางวัลที่ไดรับ  

- Royal Thai Government Scholarship offered by Ministry of Science and 

Technology 

- Lecturer Development Scholarship by Requirement of Suranaree University of 

Technology (Royal Thai Government Scholarship) 
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8.  ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

1. 204208  เทคโนโลยีการผลิตส่ือมวลชน 1 1. 224223  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 1 

2. 204232  หลักการปฏิสัมพันธระหวาง 

มนุษยและ คอมพิวเตอร 

2. 224225  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2 

3. 224321  เทคโนโลยีการผลิต 

1. 204401  กฎหมายและจริยธรรม 

สื่อสารมวลชน 

2. 204416  การวิจัยนิเทศศาสตร   

แอนิเมชันสําหรับโปรแกรมประยุกต 

4. 224322  การออกแบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลาง 

5. 224324  หลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ 

5. 204425  การวิเคราะหและวิพากษสื่อ 4. 224362  ส่ือดิจิทัลเพ่ือบุคคลที่มีความตองการ 

6. 204428  โครงงานนิเทศศาสตร   พิเศษ 

7. 204431  สัมมนานิเทศศาสตร  
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1.  ช่ือ-สกลุ    อาจารย ดร.ธรรมศักดิ์  เธียรนิเวศน 

 

2.  การศึกษา   

2558 Doctor of Philosophy in Computer Science, 

 University of Nebraska-Lincoln, NE, USA 

2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2543 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

3.  ตําแหนงปจจุบัน   

อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

4.  ประสบการณทํางาน  

2550 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2549 ผูบริหารโครงการพัฒนาระบบจัดการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

สําหรับโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2544 – 2546 นักพัฒนาซอฟตแวรระดับอาวุโส บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 

 

5. ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

5.1  ระดับชาติ 

กิตติศักดิ์  เกิดประสพ, นิตยา  เกิดประสพ, และ ธรรมศักดิ์  เธียรนิเวศน.  (2548).  เทคนิคการ

ลดขนาดขอมูลเพ่ืองานจัดกลุมขอมูลขนาดใหญ.  ในบทคัดยอผลงานวิจัยเร่ืองการ

พัฒนากลุมงานวิจัยในเครือขายอุดมศึกษานครราชสีมา (หนา 66-67), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 
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 Thianniwet, T., K. Kerdprasop and N. Kerdprasop.  (2005).  The sampling methods for  

 determining clusters in large data sets.  In proc. of the 31th congress on 

science and technology of Thailand (pp. 47-48), Suranaree University of 

Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 

Kerdprasop, N., K.  Kerdprasop, P. Rattanasaring, L. Khomnothai and T. Thianniwet. (2004).  

Convergence and noise-tolerance properties of support vector machines. 

In proc. of the 30th congress on science and technology of Thailand 

(p. 39), Impact exhibition and convention center, Muang Thong Thani, 

Thailand. 
 

5.2  ระดับนานาชาติ 

T. Thianniwet. and M. B. Cohen, “Scaling up the Fitness Function for Reverse 

Engineering Feature Models,” in Symposium on Search-Based Software 

Engineering (SSBSE) 2016, Oct 2016. 

T. Thianniwet. and M. B. Cohen, “SPLRevO: Optimizing Complex Feature Models in 

Search Based Reverse Engineering of Software Product Lines,” in First 

North American Search Based Software Engineering Symposium (NasBASE) 

2015, Feb 2015. 

Thianniwet, T., S. Phosaard, and W. Pattara-Atikom.  (2011).  The Optimization of an 

Intelligent Traffic Congestion Level Classification from Motorists’ 

Judgments on Vehicle's Moving Patterns. In proc. of World Academy of 

Science, Engineering and Technology (WASET) 2011 (vol. 77: pp. 636-641), 

Paris, France. 

Thianniwet, T., S. Phosaard, and W. Pattara-Atikom.  (2010).  Classification of Road 

Traffic Congestion Levels from Vehicle’s Moving Patterns: A Comparison 

Between Artificial Neural Network and Decision Tree Algorithm.  In S.-L. 

AO and L. Gelman (eds.). Electronic Engineering and Computing 

Technology: Lecture Notes in Electrical Engineering (vol. 60: pp. 261-271), 

Netherlands: Springer. 

Thianniwet, T., S. Phosaard, and W. Pattara-Atikom.  (2009).  Classification of Road 

Traffic Congestion Levels from GPS Data using a Decision Tree Algorithm 

and Sliding Windows. In proc. of The World Congress on Engineering (WCE) 

2009  (vol. I: pp. 105-109), London, U.K. 



มคอ.2 

 

  ง-12 

Kerdprasop, N., K. Kerdprasop, L. Khomnothai and T. Thianniwet.  (2004).  The impact 

of noise at different data attributes.  In proc. of the 1st KMITL int. conf. 

on integration of science & technology for sustainable development 

(vol. 1: pp. 275-278), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, 

Thailand. 

6.  งานวิจัยท่ีสนใจ  

- Software Testing, Software Variability, Software Engineering, 

- Advanced Database, Data Mining, Data Warehousing, Data Analysis, Database 

Applications, Oracle Applications, 

- Machine Learning, Expert System, Business Intelligence, Intelligent Traffic 

Systems 

 

7.  ทุนการศึกษา/รางวัลที่ไดรับ      -  

 

8.  ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

1. 204238  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 

2. 204239  การออกแบบและพัฒนา 

ฐานขอมูลขั้นสูง 

3. 204331  วิศวกรรมซอฟตแวร 

4. 204337  การโปรแกรมแบบขนานและ 

แบบกระจาย 

5. 204426  สัมมนาซอฟตแวรวิสาหกิจ 

6. 204427  โครงงานซอฟตแวรวิสาหกิจ 

1. 214247   ฐานขอมูลแบบโนเอสคิวแอล 

2. 214325  การทดสอบซอฟตแวร 

3. 214351  คอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 
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1.  ช่ือ-สกลุ      อาจารย ดร.พิชญสินี  กิจวัฒนาถาวร 

 

2.  การศึกษา  

2556 วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

2552 วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

2549 วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

3.  ตําแหนงปจจุบัน  

 อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

4.  ประสบการณทํางาน  

2557 – ปจจุบัน   อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2553 – 2557    ผูชวยวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2550 – 2553    ผูชวยสอนและวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มิถุนายน – กันยายน 2549    นักศึกษาสหกิจศึกษา  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี  

   (ประเทศไทย) จํากัด 

 

5.  ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

5.1  ระดับชาติ 

-  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในท่ีประชุม/สัมมนา 

สมจิน เปยโคกสูง, ปยรัตน งามสนิท, พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, ธรา อ่ังสกุล และจิติมนต อ่ังสกุล. (2552). 

ระบบวางแผนการเดินทางทองเที่ยวอัจฉริยะเพ่ือการประหยัดพลังงาน. ใน การประชุมวิชาการ 

 The First Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2009), 

4-6 พฤษภาคม 2552. โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง: กรุงเทพ, หนา 67-72. 
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พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, ธรา อ่ังสกุล และจิติมนต อ่ังสกุล. (2553), ระบบสกัดความรูแบบอัตโนมัติจาก                

คําวิจารณของนักทองเที่ยว. ใน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 2  

 (ECTI-CARD 2010), 10-12 พฤษภาคม 2553. โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช พัทยา: ชลบุรี.  

 หนา 349-354. 

พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล, นิศาชล จํานงศรี, ธรา อ่ังสกุล และจิติมนต อ่ังสกุล. (2554). 

ระบบสกัดความรูจากบทวิจารณออนไลน โดยใชโครงขายประสาทเทียมและตรรกศาสตร

คลุมเครือ.  ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 (SUTGRAD#4), 7-8 กรกฎาคม 

2554. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: นครราชสีมา. หนา 57-69. 

 

-  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร 

พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, ธรา อ่ังสกุล และจิติมนต อ่ังสกุล. (2553). ระบบสกัดความรูจากบทวิจารณ

ออนไลนของนักทองเที่ยว. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science, 

5(1): 35-48. 

พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, ธรา อ่ังสกุล และจิติมนต อ่ังสกุล. (2556). ระบบสกัดความรูจากบทวิจารณ

ออนไลน โดยใชตรรกศาสตรคลุมเครือ. วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 23(2):  

 363-377. 

 

5.2  ระดับนานาชาติ 

-  ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในท่ีประชุม/สัมมนา 

Thangsupachai, N., Kitwatthanathawon, P., Wanapu, S. and Kerdprasop, N. (2011). Clustering 

Large Datasets with Apriori-based Algorithm and Concurrent Processing. In 

Proceeding of The International MultiConference of Engineers and Computer 

Scientists (IMECS2011). 16-18 March, 2011, The International Association of 

Engineers (IAENG): Hong Kong. vol. 1, pp. 382-387. 

Kitwatthanathawon, P., Angskun, T. and Angskun, J. (2012). A Knowledge Extraction System 

from Online Reviews using Fuzzy Logic. In Proceeding of The International Joint 

Conference on Computer Science and Software Engineering 2012 (JCSSE). May 30-

June 1, 2012, University of the Thai Chamber of Commerce: Thailand. pp. 190-197. 
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-  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสาร 

(Under review) Kitwatthanathawon, P., Angskun, J. and Angskun, T. (2012). A Knowledge 

Extraction System from Online Reviews using Fuzzy Logic and Tourism Ontology.  

ECTI Transactions on Computer Eng., Computer and Information Technology. 

(Under review) Kitwatthanathawon, P., Angskun, J. and Angskun, T. (2012). An Online Hotel 

Review Analysis System using Fuzzy Logic and Tourism Ontology. Applied Soft 

Computing. 

Kitwatthanathawon, P., Angskun, J. and Angskun, T. (2014). An Automatic Analysis System 

for Online Hotel Reviews. WIT Transactions on Information and Communication 

Technologies, 54: 51-59. 

 

6.  งานวิจัยท่ีสนใจ  

Natural Language Processing, Information Extraction, Data Mining 

 

7.  ทุนการศึกษา/รางวัลที่ไดรับ    - 

 

8. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

1. 204102  คณิตศาสตรเพื่อคอมพิวเตอร 
2. 204110  การบริหารคอมพิวเตอรเบื้องตน 

3. 204336  การจัดการโครงการซอฟตแวร 
4. 204351  ธุรกิจอัจฉริยะ  
5. 204360  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

วิสาหกิจ   
6. 204361  การคนหาความรูสําหรับฐานขอมูล 

ธุรกิจ 

7. 204429  โครงงานระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ 

8. 204432  สัมมนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการ 

1. 214343  กระบวนการธุรกิจและการ 
วางแผนทรัพยากรองคกร 

2. 214243  คลังขอมูลและการทําเหมือง 
ขอมูลธุรกิจ 

3. 214302  การบริการคอมพิวเตอร 
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1. ชื่อ-สกุล      อาจารยนรินทร  ฉิมสุนทร 
 
2. การศึกษา  

  2538 M.A. (Media and Culture (with Merit)),  
   Coventry University, UK  
  2537   Postgraduate Certificate in Communication,   

   University of Westminster, UK 
  2525 อ.บ. (ประวัติศาสตร), มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

3. ตําแหนงปจจุบัน  

 อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

4. ประสบการณทํางาน  

2542 - ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2541 - 2542  เจาหนาที่ฝกอบรม 7  สวนฝกอบรม อ.ส.ม.ท. 
2534 - 2542  หัวหนาแผนกสงเสริมและประสานงานตางประเทศ   

 สํานักขาวไทย อ.ส.ม.ท. 
2532 - 2534  ผูแปลและเรียบเรียงขาว  สํานักขาวไทย อ.ส.ม.ท. 

 

5. ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  

วีรพงษ  พลนิกรกิจ, หน่ึงหทัย  ขอผลกลาง, นรินทร  ฉิมสุนทร, สรชัย กมลล้ิมสกุล, และรุงกานต มูสโกภาส. 
(2557). ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย: ประมวลองคความรู.  พิมพครั้งที่ 1. นครราชสีมา: 

หางหุนสวนจํากัดมิตรภาพการพิมพ 1995. 
นรินทร  ฉิมสุนทร. (2551). ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในสายตาประชาคม มทส        

ครูแนะแนว ผูปกครองและนักเรียน.  ทุนวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

 (ผูรวมวิจัย)   
 
6. งานวิจัยท่ีสนใจ  

-  สื่อกับวัฒนธรรม 
-  การส่ือสารตางและระหวางวัฒนธรรม 
-  การส่ือขาว 

-  อุตสาหกรรมขาวและโลกาภิวัฒน 
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7. ทุนการศึกษา/รางวัลที่ไดรับ      

 -  ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Colombo Plan) เพ่ือศึกษาตอ ณ ประเทศอังกฤษ 
 -  ทุนโครงการศึกษาดูงานดานการขาว ณ ประเทศญี่ปุน ของสํานักขาวเกียวโตรวมกับ 

    กระทรวงตางประเทศญ่ีปุน 
 -  ทุนอบรม Editorial Management & the Internet ณ ประเทศอินโดนีเซีย   
    ของคณะกรรมการวัฒนธรรมและสารสนเทศอาเซียน 

 -  ทุนดูงานและสัมมนา Seminar for Economic Writers ณ ประเทศสาธารณประชาชน
    จีน ของสํานักขาวซินหัว 
 -  ทุนดูงานและรวมประชุม  ASEAN Editors Conference ณ ประเทศฟลิปปนส  

   ขององคการสํานักขาวเอเชีย – แปซิฟค 
 
8.  ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว ภาระงานสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุง 

1. 204114  การส่ือสารมวลชนและการ 
สื่อสารสาธารณะ 

1. 214105  การรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล 
2. 224224  ทฤษฎีการสื่อสารรวมสมัย 

2. 204222  พฤติกรรมภาษากับการส่ือสาร 
3. 204237  การส่ือขาวและการเขียนขาว 

3. 224355  การโฆษณาและการ 
ประชาสัมพันธทางสื่อดิจิทัล 

หนังสือพิมพและขาวออนไลน  

4. 204306  การบริหารองคการส่ือสารมวลชน  

5. 204325  การโฆษณาและประชาสัมพันธ  

6. 204326   การแปลเพ่ืองานนิเทศศาสตร  

7. 204353  การวิเคราะหผูรับสาร  
8. 204376  จิตวิทยาการสื่อสาร  

9. 204401  กฎหมายและจริยธรรม 

สื่อสารมวลชน  

 

10. 204403  การส่ือสารตางและระหวาง 
วัฒนธรรม  

 

11. 204425  การวิเคราะหและวิพากษสื่อ    

12. 204428  โครงงานนิเทศศาสตร    

13. 204431  สัมมนานิเทศศาสตร   
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ภาคผนวก จ 

รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 

เพื่อใชในการคํานวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในการสําเร็จการศึกษา 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

 

224221  การส่ือขาวและการเขียนขาวออนไลน   3(3-0-6) 

    (On-line News Writing and Reporting) 

224222  การเขียนเพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัล    3(3-0-6)  

 (Writing for Digital Media Production)  

224223  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 1    3(1-4-4) 

     (Technology of Digital Media Production I) 

224224  ทฤษฎีการสื่อสารรวมสมัย    3(3-0-6) 

     (Contemporary Communication Theory) 

224225  เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2    3(1-4-4) 

    (Technology of Digital Media Production II) 

224321  เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันสําหรับโปรแกรมประยุกต 3(1-4-4) 

            (Technology of Animation Production for Application) 

224322  การออกแบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลาง   3(3-0-6) 

     (Human-Centered Design) 

224323  ธุรกิจส่ือดิจิทัลและผูประกอบการ   3(3-0-6) 

    (Digital Media Business and Entrepreneurs) 

224324  หลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ    3(3-0-6) 

(Principles of Interactive Media   Production) 

224492  สัมมนานิเทศศาสตรดิจิทัล    2(2-0-4) 

   (Seminar in Digital Communication) 

224493  โครงงานนิเทศศาสตรดิจิทัล    4(0-8-0) 

   (Project in Digital Communication) 
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ภาคผนวก ฉ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
 

 อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยคําแนะนําของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการ

ประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, ครั้งที่ 15/2545  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

และคร้ังที่ 3/2546 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2546  จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาขั ้นปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไวดังตอไปน้ี 
 

ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี   

พ.ศ. 2546" 

ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป 

ขอ  3 ใหยกเลิก 

3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 

3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)              

พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ  4 ในขอบังคับนี้  

"มหาวิทยาลัย"  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

"สภามหาวิทยาลัย"  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

"สภาวิชาการ"  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

"อธิการบดี"   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

"สํานักวิชา"   หมายถึง  สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

"คณบดี"   หมายถึง  คณบดีสํานักวิชาที่หัวหนาสาขาวิชาสังกัด 

"คณะกรรมการประจําสํานักวิชา" หมายถึง  คณะกรรมการประจําสํานักวิชาในสํานักวิชาตาง ๆ  

ของมหาวิทยาลัย 
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"หัวหนาสาขาวิชา"   หมายถึง  หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่

นักศึกษายังไม สังกัดสาขาวิชาใหหมายถึงหัวหนาสาขาวิชา

ที่อาจารยที่ปรึกษาสังกัด 

"อาจารยที่ปรึกษา"  หมายถึง  อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 

ขอ  5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และเปนผูวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจาก               

การใชขอบังคับนี้ 

ขอ  6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย                 

ที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 

 

ขอ  7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  

7.1 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือ

เทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมการศึกษา                 

ขั้นปริญญาตรี 

ขอ  8 วิธีการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 

ขอ  9 การขอเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย

รับรอง อาจขอเขาศึกษาตอเพ่ือรับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหนึ่งได 

9.2 การขอเขาศึกษา ใหยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน กอนเปด                    

ภาคการศึกษาท่ีจะเขาศึกษา 

9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนยายรายวิชาที่ตองศึกษาเพ่ิมเติมรวมถึง

ระยะเวลาของการศึกษาใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนํา

ของหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

9.4 ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใหเทียบโอนรายวิชา  สวนผูที่สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยใหโอนยายรายวิชา 
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9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนใหนั้น ตองเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาเคยสอบไดระดับคะแนน

ตัวอักษรไมต่ํากวา C หรือเทียบเทาสวนรายวิชาที่โอนยายตองไดรับระดับคะแนนตัวอักษร             

ไมต่ํากวา D 

9.6 รายวิชาที่นาํมาเทียบโอนหรือโอนยายตองเปนรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแลว

ไมเกิน 1 ป 

9.7 รายวิชาที่ตองศึกษาเพ่ิมเติม ตองไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

ขอ  10 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

10.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว 

10.2 วิธีการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

ขอ  11 ระบบการศึกษา  

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา 

แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห 

11.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวนหนวยกิต                

1 หนวยกิตมีหลักเกณฑดังนี้  

11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ใชเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง             

ตอภาคการศึกษา 

11.2.2 การปฏิบ ัต ิการ การทดลอง หรือการฝ ก ที ่ใช เว ลาไม น อยกว า 24 ชั ่วโมง                   

ตอภาคการศึกษา 

11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือการฝกงาน

วิชาชีพ ที่ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

11.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา               

ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

11.3 หนวยก ิต เร ียน หมายถ ึง  จํานวนหนวยก ิตที ่น ักศ ึกษาลงทะเบ ียนเร ียนในแตละ                    

ภาคการศึกษา 

11.4 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน

ตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดใหนับจาํนวนหนวยกิตสะสมจาก

รายวิชานั้นในคร้ังสุดทายเพียงครั้งเดียว 
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11.5 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที ่นักศึกษาไดร ับระดับ

คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดรายวิชาใด

มากกวาหนึ่งครั้ง หรือสอบไดรายวิชาใดที่ระบุไววาเทียบเทารายวิชาที่สอบไดมาแลว    

ใหนับจํานวนหนวยกิตสอบไดครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 

 

หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 

 

ขอ  12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1 นักศึกษาใหมที ่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา  และจะถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียน 

12.2 นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะ             

ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 

12.3 นักศึกษาปจจุบันที ่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 23 และจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

นักศึกษา  มิฉะน้ันจะพนสถานภาพนักศึกษา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

12.5 หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา  9  หนวยกิตแตไมเกิน  22 หนวยกิต

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนตํ่ากวาที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนด หรือในภาคการศึกษานั้น

หลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดและจะลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตที่

กําหนดไดก็ตอเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่ําหรือเกินกวา

หนวยกิตที่กําหนดขางตน ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของ                

อาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

12.6.1 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  

12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ท่ีไดรับ D หรือ D+ อีกเพ่ือปรับ

ระดับคะแนนก็ได  
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12.6.3 นักศึกษาท่ีไดรับ  F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ํา

อีกจนกวาจะไดรับ  A B+ B C+ C D+ D  หรือ S  หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอ่ืน

ก็ได   ทั ้งนี ้โดยความเห ็นชอบจากอาจารย ที ่ปร ึกษา  และโดยอน ุม ัต ิจาก                   

หัวหนาสาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.6.1, 12.6.2  และ  12.6.3 ใหใชระดับคะแนน

ตัวอักษรท่ีไดรับครั้งสุดทาย สําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ

ใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผลการเรียน 

12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากท่ีกําหนดในหลักสูตรหากนักศึกษาประสงคจะขอรับ 

ผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร  S  หรือ  U  ตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา  โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา  

ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูได 

โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน  

และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะไดรับผลการประเมินเปนระดับคะแนน

ตัวอักษร V หรือ W  ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโดย

คําแนะนําของสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีเนื้อหา

และคุณภาพเหมือน  หรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา  เพ่ือนําจํานวน 

 หนวยกิต และผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรแตจํานวนหนวย

กิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

12.10 การลงทะเบียนเรียน  ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  

12.11 กําหนดวันวิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ 13 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

13.1 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชาน้ันตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกิตเรียนลดลงหรือ

เพ่ิมข้ึนจนแยงกับเกณฑในขอ 12.5  

13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษาและจะสมบูรณ               

ก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3 การขอลดรายวิชา จะกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้จะไมมีการ

บันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
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13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน 10 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 

13.5 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

13.6 การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

รายวิชานั้น 

ขอ 14 เวลาเรียน 

14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซ้ําซอนกันมิได 

14.2 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือของ

การปฏิบัติการ การทดลอง การฝก หรือการศึกษาท่ีเทียบเทาการฝกงาน หรือการฝก

ภาคสนามจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวา

นี้ อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้นได 

 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 

 

ขอ 15 ระยะเวลาการศึกษา 

หลักสูตรตาง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาตํ่าสุดและสูงสุด ดังนี้  

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และไมเกิน 12  ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

15.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ไมนอยกวา 9 ภาคการศึกษา และไมเกิน 24 ภาคการศึกษาหรือ

เทียบเทา 

15.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ไมนอยกวา 12 ภาคการศึกษา และไมเกิน 30 ภาคการศึกษาหรือ

เทียบเทา 

15.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ไมนอยกวา 13 ภาคการศึกษา และไมเกิน 36 ภาคการศึกษาหรือ

เทียบเทา 
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หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นเปน

ดัชนีผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย   แตมระดับคะแนน  

        A ดีเยี่ยม 4.00  

        B+ ดีมาก 3.50  

        B ดี 3.00  

        C+ ดีพอใช 2.50  

        C พอใช 2.00  

        D+ ออน 1.50  

        D ออนมาก 1.00  

        F ตก 0  

 

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นข างตนได ใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรตอไปนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอักษร         ความหมาย  

   I   การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

   M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

   P   การสอนยังไมสิ้นสุด (In progress) 

   S   ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory) 

   ST   ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชา 

      ท่ีเทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) 

   U   ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 

   V   ผูรวมเรียน (Visitor)  

   W   การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

   X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
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16.2 การใหระดับคะแนนตัวอักษร 

16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ใหใชกับกรณีตอไปน้ี  

(1) เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนลําดับขั้น 

(2) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ท่ีศูนยบริการการศึกษา

ได รั บแจ งการ เป ล่ียนแปลง ดังกล าวกอนสิ้ นสุด 1 สัปดาหแรกของ                     

ภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 16.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปน้ี  

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 14 

(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับคะแนน F 

ตามขอ 24 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไมไดรับแจง

จากสํานักวิชาหลังจาก 1  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป  

16.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณีตอไปน้ี 

(1) นักศึกษาปวย  จนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 21 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 

(3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารย

ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นวา

สมควรใหชะลอการวัดผลการศึกษา  

16.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แตยังไมสามารถแสดงหลักฐาน

ที่สมบูรณในการขาดสอบได  

16.2.5 ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานตอเนื่องล้ําเขาไปใน              

ภาคการศึกษาถัดไป 

16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใชกับกรณีที่ผลการประเมินเปนที่พอใจหรือไมพอใจตามลําดับ

ในรายวิชาตอไปน้ี  

(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินเปน S, U  

(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.7 

(3) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7 ระดับคะแนน ST ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา 

16.2.8 ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวม

เรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและ

อาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ  
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16.2.9 ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณี ตอไปน้ี  

(1) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ  13.4 

(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ  21และ

หัวหนาสาขาวิชาพิจารณารวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเห็น

วาสมควรใหถอนรายวิชาน้ัน  

(3) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลตามขอ 23.1หรือ  23.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดวยเหตุผลอ่ืนนอกจากท่ี

ระบุไวในขอ  24 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปลี่ยนจาก I ท่ีไดรับตามขอ 16.2.3 (1)  หรือขอ 

16.2.3 (2)  เน่ืองจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้นยังไมสิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน  ตามขอ 12.8 

และไดเขาชั้นเรียนเปนเวลาเรียนท้ังส้ินนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมด  หรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

16.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับ

รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนดเวลา 

 

หมวด 6 

การยายสาขาวิชา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา 

 

ขอ 17 การยายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแลว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

ของสาขาวิชานั้นแลว 

17.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ียื่นขอยายไมต่ํากวา 2.00 

17.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืนที่อาจกําหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

17.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการการศึกษาไมนอยกวา  30 วัน                

กอนวันสิ้นภาคการศึกษา 

17.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของหัวหนา

สาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 
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17.4 ระยะเวลาท่ีไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ที่ยายเขาดวย 

17.5 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาอีกไมได 

ขอ 18 การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชารายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม             

สวนรายวิชาที่เทียบโอนจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษร ST  

18.1 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดําเนินการดังนี้ 

18.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาท่ีไดรับ

อนุมัติใหยายสาขาวิชา 

18.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ยายออกและเปนรายวิชาที่ตอง

เรียนในหลักสูตรที่ยายเขาโดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

18.1.3 ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนยายโดยคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา 

18.2 นักศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนําผลการศึกษาที่เคย

ศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดังนี้ 

18.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแรกที่เขา

ศึกษา โดยมีสิทธิยื่นไดเพียงครั้งเดียว 

18.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และตองไมเปนผู

ที่พนสถานภาพการเปนนิสิต หรือนักศึกษา เน่ืองจากกระทําผิดระเบียบวินัย

นักศึกษา 

18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นวามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียง

ไดกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนไดนั้นตองมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคลายคลึง และมีจํานวน

หนวยกิตเทียบเทา หรือมากกวาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

18.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั้น ตองเปนรายวิชาที่นักศึกษา

สอบไดระดับคะแนนตัวอักษรไมต่ํากวา C  หรือ  S หรือเทียบเทา 

18.2.6 รายวิชาตามขอ 18.2.5 ตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป  นับถึงวันท่ี

นักศึกษายื่นคํารอง และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดตองไมเกิน 1 ใน 4 ของ

หลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 

18.2.7 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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18.2.8 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใหหัวหนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

รายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ 

18.3 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามขอ 12.9 

ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดทายที่ไดรับ

อนุมัติใหไปศึกษาเทานั้น 

 

หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

19.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

19.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค  ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต

ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับ

คะแนนท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของจํานวน             

หนวยกิต ของรายวิชาเหลานั้น 

19.2.2 แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียน

ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีกําลังคํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณ

ระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดทายเปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม 

 

หมวด 8 

การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

 

ขอ 20 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื ่อสิ ้นภาคการศึกษาโดยใหเริ ่มจําแนก

สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสามนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

20.2 นักศึกษาท่ีไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภท ไดแก  

20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

1.80 
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20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ไดแก นักศึกษาท่ีมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

1.50 ขึ้นไปแตไมถึง 1.80 
 

 

หมวด 9 

การลา  การลงโทษ  และการพนสถานภาพนักศึกษา 

 

ขอ 21 การลาปวย 

21.1 การลาปวย คือ การลาของนักศึกษาท่ีปวยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขาสอบในบาง

รายวิชาหรือทั้งหมดได 

21.2 การลาปวยตามขอ 21.1 นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาหนับ

จากว ันที ่น ักศ ึกษาเ ริ ่มป วย  พร อมด วยใบร ับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ขอ 22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาหนับแตเกิด

เหตุ 

ขอ 23 การลาพักการศึกษา 

23.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยที่ปรึกษาไมชากวาสัปดาหที่ 10 

ของภาคการศึกษาสําหรับกรณีตอไปนี้  

23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

23.1.2 ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

23.1.3 มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอย

กวา 1 ภาคการศึกษา  

23.2 นักศึกษาท่ียังไมมีผลการเรียน  แตจําเปนตองลาพักการศึกษาใหยื่นคํารองตอหัวหนา

สาขาวิชาผานอาจารยที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุดและใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ี

หัวหนาสาขาวิชาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามขอ  23.1  และ  23.2  ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาถา

นักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม ยกเวนการลา

ตามขอ 23.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

23.4 ใหถือวาระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของระยะเวลา

การศึกษาของผูนั้น ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 23.1.1 และ 23.1.2  
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23.5 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ภายใน 15 วันนับจากวันที ่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ยกเวนกรณีที ่ไดชําระคา         

หนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาท่ีประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ   ใหยื่นคํารองขอกลับเขา

ศ ึกษาเพื ่อขออนุม ัต ิต อห ัวหนาสาขาว ิชากอนกําหนดวันลงทะเบียนเร ียนในแตละ                     

ภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

23.7 เม่ือนักศึกษากลับเขาศึกษาแลว ใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอนไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษา  

ขอ 24 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด  

24.1 เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบหรือการวัดผลใหคณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแตงตั ้งเปนผู

พิจารณาแลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการลงโทษและแจงโทษให

ทุกฝายที่เก่ียวของทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปน้ี 

24.1.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่กระทําผิด

ระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอ่ืนที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไว ถาเปน

รายวิชาที่สอบมาแลว ใหไดผลการสอบตามท่ีสอบไดจริง ถาเปนรายวิชาท่ียังไมได

สอบ ก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการสอบตามท่ีสอบไดจริงและให

พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาคการศึกษาเปนอยางนอยหรืออาจให

พนสถานภาพนักศึกษาก็ได 

24.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาท่ี

กระทําผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไม

เกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถาเปนความผิดอยางอ่ืนที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ใหลงโทษ

ตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภท

ทุจริตตามขอ 24.1.1  

24.2 ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณา 

โทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัย

ตามควรแกความผิดนั้น  

  



มคอ.2 

 

 ช-15 

24.3 การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่กระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน  ท้ังนี้ใหนับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพัก

การศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาและใหจําแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่

ถูกส่ังพักดวย 

24.4 นักศึกษาท่ีถูกส่ังพักการศึกษา  จะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก

ภาคการศึกษาที่พักการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ภายใน 15 วันนับจากวันที ่ถูกสั ่งพักยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาหนวยกิตแลว 

มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

ขอ 25 การพนสถานภาพนักศึกษานอกจากกรณีที่ระบุไวในขออ่ืนแลว นักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณี 

ดังตอไปน้ี  

25.1 เม่ือไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 

25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยังไมชําระ

คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษานักศึกษาท่ีพนสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืน

สถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

25.4 เม่ือมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษาและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.50  

25.5 เมื่อเปนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา1.80 

ตอเนื่องกัน  4  ภาคการศึกษา  

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 15 แลวยังไมสําเร็จการศึกษา  

25.7 เมื ่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิด

ระเบียบการสอบส่ังใหพนสถานภาพนักศึกษา ตามขอ 24 

25.8 เม่ือมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสถานภาพนักศึกษา เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือทําผิด

ขอบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 

25.9 เม่ือเสียชีวิต 
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หมวด 10 

การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 26 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา  

26.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีอยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

26.1.1 เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ีขอสําเร็จ

การศึกษา 

26.1.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

26.1.3 นักศึกษาที่เขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ตองสอบไดครบถวน

ทุกรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาเพิ่มเติม  โดยมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของ

รายวิชาที่ศึกษาเพ่ิมเติมไมต่ํากวา 2.00  

26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวาและไมเกินที่กําหนดไวในขอ 15 ยกเวนผูที่เขา

ศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหน่ึง ใหระยะเวลาการศึกษาตํ่าสุด

เปนไปตามท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดไวในขอ 9.3 

26.2 นักศึกษาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ 26.1 จะตองยื่นคํารองแสดงความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  มิฉะนั้นจะไมไดรับ

การพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน  

26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 26.1 แตมิไดยื่นคํารองแสดงความจํานงขอ

สําเร็จการศึกษาตามขอ 26.2  หรือยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ิมเติม 

สามารถย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษา

สถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันไวดวย 

ขอ 27 การพิจารณาใหปริญญา 

27.1  นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย และไมมี

พันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 

27.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 
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ขอ 28 การใหปริญญาเกียรตินิยม 

28.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

28.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร  

28.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

28.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

28.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  

28.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 28.1.1 - 

28.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป  

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ  เพ่ือนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

28.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองไมเปนผูที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) หรือผูที่เขาศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหน่ึง  หรือไมเปนผูที่             

เทียบโอนรายวิชา 

ขอ 29 การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา 

นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัล จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  

29.1 นักศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม  

29.2 นักศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม  

29.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สูงสุด

ในสาขาวิชาจะไดรับรางวัลเข็มทองคํา  
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บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 30 การใดท่ีไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2546 ใหถือวาการดําเนินการนั้น ๆ ส้ินสุด  มิอาจขอเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามขอบังคับนี้ได 

ขอ 31 ใหใชวิธีคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับเดิมสําหรับนักศึกษาที ่เขารับ

การศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546 จนถึงภาคการศึกษากอนที่ขอบังคับนี้มี

ผลบังคับใช  และใหใช ว ิธ ีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมตามขอบังคับนี้ตั้งแต                     

ภาคการศึกษาท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 

ขอ 32 ในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2546 ใหยกเวนไมตองนําเกณฑแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ มวิชาเอกมาประกอบ การ

พิจารณา 

 

 ประกาศ ณ วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ.  2546 

 

     ลงนาม              คนึง  ฦๅไชย 

(ศาสตราจารย คนึง  ฦๅไชย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2555 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี

เกี่ยวกับการขอเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่งใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม

ขอ16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2554  เม่ือวันที่  24  ธันวาคม 2554 จึงใหออกขอบังคับไว

ดังตอไปน้ี 

ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555” 

ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป 

ขอ  3 เฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิศวกรรมขนสงของมหาวิทยาลัยซึ่ง

ตองการศึกษาตอปริญญาตรีเพิ ่มขึ ้นอีกสาขาหนึ ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใหใช

ขอบังคับนี้แทน  ขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษา               

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

“ขอ 9 การขอเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหน่ึง 
9.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย อาจขอเขาศึกษาตอเพ่ือรับ 

ปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหน่ึงได 

9.2  การขอเขาศึกษา ใหยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน กอนเปด

ภาคการศึกษา หากนอยกวา 30 วันกอนเปดภาคการศึกษาตองไดรับความ

เห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

9.3   การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาท่ีเทียบโอนหรือโอนยายรายวิชาที่ตอง

ศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของการศึกษาใหคณะกรรมการประจําสํานัก

วิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัคร

เขาศึกษา 
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  9.4 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนใหนั้น ตองเปนรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได

ระดับคะแนนตัวอักษร ไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา สวนรายวิชาที่โอนยายตอง

ไดรับระดับคะแนนตัวอักษรไมต่ํากวา D 

9.5รายวิชาท่ีนํามาเทียบโอนหรือโอนยายตองเปนรายวิชาที่อยู ในหลักสูตรที่

นักศึกษาจบมาแลวไมเกิน 1 ป หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําสํานักวิชา 

9.6  รายวิชาที่ตองศึกษาเพ่ิมเติมตองไมนอยกวา 26 หนวยกิต”  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม พ.ศ.  2555 

 

                   ลงนาม        วิจิตร  ศรีสอาน 

                 (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 

                นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2555 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี

เก่ียวกับการยายสาขาวิชาใหเหมาะสมย่ิงขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี  ในการ

ประชุมครั้งที ่1/2555  เม่ือวันที่ 25  กุมภาพันธ  2555 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2555” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่  3  ปการศึกษา  2554  เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 17 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษา                    

ขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 17 การยายสาขาวิชา 

17.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงแลวและมีผลการเรียนรายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแลว 

17.1.2  มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอยายไมต่ํากวา  

2.00     หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ี

ยายเขาศึกษา 

  17.1.3  มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวชิา ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

17.2   นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการศึกษาไมนอย

กวา 30วัน กอนวันสิ้นภาคการศึกษา 

  17.3   คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนํา

ของหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 
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 17.4   ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษา

ของหลักสูตรที่ยายเขาดวย 

17.6   นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวชิา

อีกไมได” 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 

 

      ลงนาม                             วิจิตร  ศรีสอาน 

                 (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 

                นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2556 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี

เกี่ยวกับคําจํากัดความของ “คณบดี” และการลาพักการศึกษา ใหครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งข้ึน ฉะน้ัน 

อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่  4/2556  เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 จึงออก

ขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2556” 

ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป 

ขอ  3 ใหยกเลิกความในขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั ้น 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

"มหาวิทยาลัย"    หมายความวา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

"สภาวิชาการ"    หมายความวา     สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

"อธิการบดี"     หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

"สํานักวิชา"     หมายความวา     สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

"คณบดี"    หมายความวา     คณบดีสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

"คณะกรรมการประจําสํานักวิชา" หมายความวา    คณะกรรมการประจําสํานักวิชาในสํานักวิชาตาง ๆ  

            ของมหาวิทยาลัย 

"หัวหนาสาขาวิชา"    หมายความวา  หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดในกรณีที่

นักศึกษาย ัง  ไม ส ังก ัดสาขาวิชาใหหมายถึง

หัวหนาสาขาวิชาที่อาจารย 

                       ที่ปรึกษาสังกัด 
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"อาจารยที่ปรึกษา"    หมายความวา     อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา 

"รายวิชาเอก"                 หมายความวา รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ กํ าหนดไว ใน

หลักสูตร” 

ขอ  4 ใหยกเลิกความในขอ 23 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว าดวยการศึกษา                    

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 23 การลาพักการศึกษา 

 23.1 นักศึกษาอาจย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยที่ปรึกษา 

 ไมชากวาสัปดาหที่ 10 ของภาคการศึกษา สําหรับกรณีตอไปนี้ 

 23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 

  23.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืน 

   ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

 23.1.3 มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษา 

  ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

 23.2 นักศึกษาที่ยังไมสังกัดสาขาวิชา แตจําเปนตองลาพักการศึกษาใหยื่น  คํารองตอ

อาจารยที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษา

สังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 23.3 การลาพักการศึกษาตามขอ  23.1  และ 23.2  ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2 ภาค

การศึกษา ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารอง

ใหม ยกเวนการลาตามขอ 23.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 23.4 ใหถือวาระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาของผูนั้น  ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ  23.1.1 และ 

23.1.2  

 23.5 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษา

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีลาพัก และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวันที ่ไดร ับอนุมัติให ลาพักการศึกษา 

ยกเวนกรณีที่ไดชําระคาหนวยกิตแลว  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาท่ีประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหยื่นคํารองขอ

กลับเขาศึกษาเพื่อขออนุมัติตอหัวหนาสาขาวิชากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนใน

แตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

23.7 เม่ือนักศึกษากลับเขาศึกษาแลวใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอน

ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา” 



มคอ.2 
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ประกาศ  ณ  วันที่     27     กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 

 

ลงนาม                วิจิตร  ศรีสอาน 

   (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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