หลักสูตร SE ปรับปรุง พ.ศ. 2553 สำหรับนักศึกษำ รหัส 53-57
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขต/คณะ
วิทยาเขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Software Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ )
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ )

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Software Engineering)

3. วิชาเอก (ไม่มี)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร 140 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และบางวิชาสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรเดิม เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2548
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552
 ได้รับอนุมตั ิจากสภาวิชาการในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 322 (3/2553)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสุ ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในปี การศึกษา 2555
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
2) นักพัฒนาโปรแกรม
3) นักบริ หารโครงการซอฟต์แวร์
4) ผูต้ รวจสอบ ทดสอบ คุณภาพซอฟต์แวร์
5) วิศวกรซอฟต์แวร์
9. ชื่ อ เลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวจามิกร หิ รัญรัตน์
2. นายอดิศกั ดิ์ อินทนา

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา
ปี ทีจ่ บ
เลขประจาตัว
(สาขา)
บัตรประชาชน
อาจารย์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) 2549 XXXXXXXXXXXX
อาจารย์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) 2548 XXXXXXXXXXXX

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550–2554) ที่กล่าวถึ งการเปลี่ ยนแปลงของบริ บทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น์ท้ งั ทางด้านเศรษฐกิ จ
สังคม และเทคโนโลยี จึงจาเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และต้อง
มีการบริ หารจัดการองค์ความรู ้ อย่างเป็ นระบบ รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะ
ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย ประกอบกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิ การ แผนกลยุทธ์
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มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารของประเทศไทยปี พ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่ งต้องการ
นัก พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ มีคุ ณภาพและเพิ่ ม ขี ดความสามารถของบริ ษทั พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสนองตอบ
สภาวการณ์การขาดแคลนกาลังคนที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางในการออกแบบ การพัฒนาและการ
บริ หารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพสู ง รวมทั้งจะช่ วยลด
ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าทั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญและซอฟต์แวร์ ประยุกต์จากต่างประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลให้ประเทศชาติ
สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างยัง่ ยืน
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรจะคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่ อสารไร้พรมแดน และ
การใช้ค อมพิ วเตอร์ ทุ ก หนทุ ก แห่ ง (Ubiquitous Computing) มาช่ วยในการบริ หารจัดการธุ ร กิ จ และ
ชี วิตประจาวัน ส่ งผลให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง จากความ
ต้องการในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ขนาดเล็กมาเป็ นระบบซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้ น จึ งเกิ ดการนาแนวทางทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาช่ วยในการบริ หารจัดการกระบวนการผลิ ต
ซอฟต์แวร์ ที่ ตอบสนองต่ อความต้องการในการใช้งานซอฟต์แวร์ มากขึ้ น ด้วยเหตุ น้ ี จึงมี ความต้องการ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จานวนมากเพื่อช่ วยขับเคลื่ อน
การเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรใน
เชิ งรุ กที่มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ และรองรับการ
แข่ ง ขันทางธุ ร กิ จซอฟต์แวร์ ท้ งั ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างความเป็ นผูน้ าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
และประยุกต์ความรู ้ บนพื้นฐานประสบการณ์ การปฏิบตั ิสู่การสอนเพื่อสร้ างปั ญญา คุ ณธรรม สมรรถนะ
และโลกทัศน์สากลให้แก่บณ
ั ฑิ ต การพัฒนาหลักสู ตรจึงมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการนาหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
จานวน 15 รายวิชา ได้แก่
1) คณะวิเทศศึกษา จานวน 15 รายวิชา คือ
975-110 ทักษะในการสื่ อสารภาษาไทย
Skills in Thai Communication
975-111 การสื บค้นสารสนเทศและการนาเสนองานวิชาการ
Information Searching and Presentation
975-150 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
Preparatory English
975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Listening and Speaking
975-152 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
975-210 ท้องถิ่นศึกษา
Local Studies
975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย
Political Science and Thai Politics
975-250 ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ
English for Business
975-251 การพัฒนาการอ่านและการเขียน
Reading and Writing Development
975-252 การสนทนาภาษาอังกฤษ
Conversation in English
975-310 วิถีชีวติ กับสังคม
The Way of Life and Society
975-311 สังคมการทางาน
Working Society
975-450 ทักษะการนาเสนอและการเป็ นผูน้ า
Presentation and Leadership Skills
975-451 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
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975-452 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
2) คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่ งแวดล้อม จานวน 1 รายวิชา คือ
988-331 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems
13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3. การบริหารจัดการ
1) แต่งตั้งผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผสู ้ อน
และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผล
2) มอบหมายคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรดาเนิ นการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายรายวิชา
3) อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อน ด้านเนื้ อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนา
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการนาหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถออกไปเป็ นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการผลิตซอฟต์แวร์
เพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็ นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคต
3) มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม และมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4) มีความรู้พ้นื ฐานเพียงพอสาหรับนาไปใช้ในการศึกษาและการวิจยั ในขั้นสู งได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรธุ รกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด

กลยุทธ์
1. ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอ

2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สอดคล้องกับความต้องการ
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ของธุ รกิจ และการเปลี่ยนแปลง ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ของเทคโนโลยี
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หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสู ตร

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บณั ฑิตของ
ผูป้ ระกอบการ
2. ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ในการ
ทางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน 1. สนับสนุ นบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอนและบริ ก ารวิ ช าการ การสอนให้ทางานบริ การวิชาการ
ให้มี ประสบการณ์ จากการนา และงานวิจยั แก่องค์กรภายนอก
ความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ไปปฎิบตั ิงานจริ ง
4. ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการ 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
สอนให้เป็ น active learning
จัดการเรี ยน การสอนแบบ
active learning
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างอาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ
3. ประเมินประสิ ทธิภาพการเรี ยน
การสอนแบบ active learning

4. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. ปริ มาณงานวิจยั และบริ การวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสู ตร

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยน
การสอนแบบ active learning
3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ การ
เรี ยนการสอนแบบ active learning
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
เรี ยนการสอนแบบ active learning
1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
จัดการเรี ยน การสอนที่เน้น
อาจารย์
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูส้ อน
เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรี ยน
จาก best practice การเรี ยนการ
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง 3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการ
2. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
ศูนย์กลาง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนในแผนการ 4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
3. ประเมินประสิ ทธิภาพการเรี ยน
ศูนย์กลาง
การสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 5. จานวนรายวิชาที่กาหนดกิจกรรม
4. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
6. จานวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
7. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง
7
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
5. ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ทุกด้าน
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กลยุทธ์
1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรี ยนรู้ และการประเมินผล
การเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง ทัก ษะการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรี ยนรู้ และการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. จานวนโครงการเพิม่ พูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนรู ้
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการ
จัดการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้แต่ละด้าน
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค และเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี (ภาคผนวก ก.)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ม ี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน- กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่า มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในแผนการเรี ย นของวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
2) ผ่านการคัดเลื อกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรื อเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ของคณะเทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) ความรู ้พ้นื ฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ไม่เพียงพอที่เรี ยนในสาขาวิชาชีพ
2) ความรู ้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่า
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาที่มีความรู ้พ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ต่า
2) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
3) จัดการสอนเสริ มให้แก่นกั ศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปี ที่
1
2
3
4
รวม
จานวนบัณฑิต

2553
80
80
-

จานวนนักศึกษา /ปี การศึกษา
2554
2555
2556
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
-

2557
80
80
80
80
320
80

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
140 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรื อ มนุษยศาสตร์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
10

30 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
104 หน่ วยกิต
37 หน่วยกิต
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- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีพ้นื ฐาน
- กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
2. กลุ่มวิชาชีพ
แผน ก. (สหกิจศึกษา)
- บังคับ
- เลือก
แผน ข. (ฝึ กงาน)
- บังคับ
- เลือก

31 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

46 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
หมายเหตุ
1. การเลือกแผน ก. (สหกิจศึกษา) หรื อแผน ข. (ฝึ กงาน) ให้ข้ ึนอยูก่ บั ศักยภาพของนักศึกษา
โดยจะต้อ งผ่ า นกระบวนการคัด เลื อ กจากคณะหรื อ หน่ ว ยงานที่ ท าการสอน ร่ ว มกับ สถาน
ประกอบการที่เข้าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา ก่อนที่จะลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาดังกล่าว
2. มีการจัดกิ จกรรมเพื่อสร้างเสริ ม คุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พ รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมร่ วมกัน ซึ่ งจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ การใช้ชีวิตในสังคม เช่ น ค่าย
จริ ยธรรม งานวิชาการประจาปี การอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ทอ้ งถิ่น เป็ นต้น
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
975-150*
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
Preparatory English
975-151
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Listening and Speaking
975-152
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Reading and Writing
และเลือกเรี ยนรายวิชาทางด้านภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต ดังนี้
975-250
ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ
English for Business
975-251
การพัฒนาการอ่านและการเขียน

30 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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975-252
975-450
975-451

Reading and Writing Development
การสนทนาภาษาอังกฤษ
Conversation in English
ทักษะการนาเสนอและการเป็ นผูน้ า
Presentation and Leadership skills
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

975-452

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
* หมายเหตุ ให้ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม
2) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์
975-100
สุ ขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
975-101
ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
Wisdom of Living
975-200
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
Co-curricular Activities

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

3(3-0-6)

11 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-0-3)

และเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคม และ/หรื อ มนุษยศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
975-110
ทักษะในการสื่ อสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Skills in Thai Communication
975-111
การสื บค้นสารสนเทศและการนาเสนองาน
3(2-2-5)
วิชาการ
Information Searching and Presentation
975-210
ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
975-211
รัฐศาสตร์และการเมืองไทย
3(3-0-6)
Political Science and Thai Politic
975-310
วิถีชีวติ กับสังคม
3(3-0-6)
The Way of Life and Society
975-311
สังคมการทางาน
3(2-2-5)
Working Society
12
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และรายวิชาบังคับวิชาพลศึกษา จานวน 1 หน่วยกิต เลือกเรี ยนได้ ดังนี้
975-140
ฟุตซอล
Futsal
975-141
บาสเก็ตบอล
Basketball
975-142
วอลเลย์บอลชายหาด
Beach Volleyball
975-143
แบดมินตัน
Badminton
975-144
ลีลาศ
Social Dance
975-145
แอโรบิค
Aerobics
975-146
โยคะ
Yoga
975-147
เทควันโด
Tae Kwon Do
975-148
การดาน้ า
Scuba Diving
975-240
กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Sport and Personal Development
975-241
การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
Camping
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
975-130
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
Science, Technology and Society
975-131
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
Computer in Daily Life
และเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 3 หน่วยกิต ดังนี้
975-132
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
Environmental Science
975-133
เคมีในชีวติ ประจาวัน

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

7 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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975-134
975-135

Chemistry in Daily Life
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Physical Science
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Biological Science

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

นอกจากรายวิชาที่กาหนดข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลื อกเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปิ ด
สอนในวิท ยาเขตอื่ น/มหาวิทยาลัยอื่ น ที่ ค ณะกรรมการวิช าการวิท ยาเขตหาดใหญ่พิ จารณาแล้วเห็ นว่า
เทียบเท่ารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถนามาเทียบเท่าแทนวิชาบังคับในหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไปในหลักสู ตรนี้ได้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
1.1) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
976-121
ระเบียบวิธีทางสถิติ
Statistical Method
976-220
คณิ ตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
976-231
หลักการการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Principles of Data Communications and Computer
Networks
976-330
แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบตั ิการ
Operating Systems Concept and Technology
977-120
คณิ ตศาสตร์ 1
Mathematics I
977-121
คณิ ตศาสตร์ 2
Mathematics II
977-130
คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรม
Computer and Programming Concept
977-131
หลักการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Architecture
977-140
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structures and Algorithms
14

104 หน่ วยกิต
37 หน่ วยกิต
31 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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977-250

ระบบฐานข้อมูลสาหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Database Systems for Software Engineering

1.2) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
976-110
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจ
Introduction to Business
976-411
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
2) กลุ่มวิชาชี พ
2.1) วิชาชีพบังคับ
แผน ก. (สหกิจศึกษา)
976-240
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
976-360
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
976-392
เตรี ยมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
Pre-cooperative Education and Practical Training
976-494
ข้อกฎหมายและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal and Ethical Considerations in Information
Technology
977-212
หลักการเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
Principles of Engineering Economics
977-241
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Analysis and Design
977-242
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ นั สู ง
Advanced Object-Oriented Programming
977-370
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture
977-371
การกาหนดและการจัดการความต้องการทาง

3(2-2-5)

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

67 หน่ วยกิต
52 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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977-372

977-373
977-374
977-375
977-376
977-391
977-491
977-492
977-493

ซอฟต์แวร์
Software Requirement Specification and
Management
การพัฒนาและบารุ งรักษาซอฟต์แวร์
Software Construction and Maintenance
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
Component-Based Software Development
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
Software Verification and Validation
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
การปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์
Software Process Improvement
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Project in Software Engineering I
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Project in Software Engineering II
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
สัมมนา
Seminar

แผน ข. (ฝึ กงาน)
976-240
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
976-360
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
976-392
เตรี ยมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
Pre-Cooperative Education and Practical Training
976-494
ข้อกฎหมายและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal and Ethical Considerations in Information
Technology
16

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-6-0)
3(0-9-0)
6(0-0-36)
1(0-2-1)

46 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
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977-212
977-241
977-242

977-370
977-371
977-372
977-373
977-374
977-375
977-376
977-391
977-393
977-491
977-493

หลักการเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
Principles of Engineering Economics
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Analysis and Design
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ นั สู ง
Advanced Object-Oriented Programming
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture
การกาหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
Software Requirement Specification and Management
การพัฒนาและบารุ งรักษาซอฟต์แวร์
Software Construction and Maintenance
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
Component-Based Software Development
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
Software Verification and Validation
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
การปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์
Software Process Improvement
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Project in Software Engineering I
การฝึ กงาน
Practical Training
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Project in Software Engineering II
สัมมนา
Seminar

2.2) วิชาชีพเลือก
แผน ก. (สหกิจศึกษา) เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
แผน ข. (ฝึ กงาน)
เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-6-0)
320 ชัว่ โมง
3(0-9-0)
1(0-2-1)

15 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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976-200
976-210
976-211

976-241
976-261
976-303
976-311
976-312
976-313
976-320
976-331
976-332
976-333
976-350
976-351
976-353

18

หลักการธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
Principles of Electronic Business
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Principles of Accounting and Accounting
Information Systems
การโปรแกรมเว็บ
Web Programming
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
Multimedia Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว
Information Technology for Tourism Business
พฤติกรรมองค์กร
Organization Behavior
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการประยุกต์
Accounting Information Systems and Applications
การลงทุน
Investment
การวิจยั ดาเนินการ
Operation Research
การบริ หารระบบเซิร์ฟเวอร์
Server Systems Administration
การบริ หารและการจัดการเครื อข่าย
Network Administration and Management
การออกแบบและการจัดการเว็บ
Web Design and Management
ปฏิบตั ิการการบริ หารระบบฐานข้อมูล
Database Systems Administration Laboratory
ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
Advanced Database Systems
การจัดการความรู้
Knowledge Management

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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976-402
976-430
976-431
976-440
976-441
976-452
977-190
977-290
977-291
977-341
977-350
977-355
977-361
977-362
977-377
977-390
977-432

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Banking
การจัดการความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems Security Management
เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สาย
Wireless Communication Technology
การพัฒนาเว็บเซอร์วสิ
Web Services Development
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Device Application Development
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 1
Workshop I
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2
Workshop II
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
Career Training
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เอ็กซ์เอ็มแอล
XML Application Development
การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
คลังข้อมูลและการประยุกต์
Data Warehouse and Application
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์และการประยุกต์
Computer Graphics and Applications
การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น
Introduction to Game Design and Development
สถาปัตยกรรมเชิงบริ การ
Service-Oriented Architecture
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 3
Workshop III
การโปรแกรมเครื อข่าย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1 ถึง 3(X-Y-Z)
1 ถึง 3(X-Y-Z)
320 ชัว่ โมง
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1 ถึง 3(X-Y-Z)
3(2-2-5)
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977-433
977-440
977-442
977-450
977-462
977-471

977-472
977-490
977-495
977-496
977-497
988-331

Network Programming
การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Computing Systems
การโปรแกรมเกม
Game Programming
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
Computer Animation Programming
เหมืองข้อมูล
Data Mining
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction to Artificial Intelligence
วิศวกรรมความมัน่ คงสาหรับสถาปัตยกรรมบริ การ
Security Engineering for Service-Oriented
Architectures
วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล
Formal Methods in Software Engineering
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 4
Workshop IV
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Special Topics in Software Engineering I
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Special Topics in Software Engineering II
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
Special Topics in Software Engineering III
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems

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

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

และเพื่อให้การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หลักสู ตรฯ อาจกาหนดรายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งพิจารณา
แล้วว่ามี ประโยชน์ ต่อสาขาวิช าวิศ วกรรมซอฟต์แวร์ ใ ห้เป็ นวิชาเลื อกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ มวิช าชี พ
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นวิ ช าใด ๆ ที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ หรื อ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งมีเนื้ อหาไม่ซ้ าซ้อนกัน หรื อใกล้เคียงกับเนื้ อหาวิชาในหมวด
ศึกษาทัว่ ไป วิชาเฉพาะ หรื อรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ว

ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาทีใ่ ช้ ในหลักสู ตรและหน่ วยกิต
ความหมายของรหัสประจาวิชา
รหัสประจาวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก โดยมี
เครื่ องหมายขีดคัน่ (-) อยูร่ ะหว่างตัวเลขทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหัสประจาวิชาดังนี้
1. รหัส 3 หลักแรก หมายถึง รหัสประจากลุ่มวิชา มีความหมายดังนี้
รหัส 975 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาเลื อกเสรี
สุ ขภาพ และอื่นๆ ในวิชาเดียวกันมากกว่าหนึ่งศาสตร์ ข้ ึนไป
รหัส 976 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
รหัส 977 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รหัส 988 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสิ่ งแวดล้อม
2. รหัส 3 หลักหลัง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ตัวเลขหลักที่ 4 หมายถึง รหัสชั้นปี ของรายวิชาที่จดั ให้เรี ยนตามแผนการศึกษา
2.2 ตัวเลขหลักที่ 5 หมายถึง หมายถึงกลุ่มวิชาย่อยของ 3 หลักแรก ดังนี้
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้
0
หมายถึง กลุ่มวิชาธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
1
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
2
หมายถึง กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
3
หมายถึง กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
4
หมายถึง กลุ่มวิชาโปรแกรม
5
หมายถึง กลุ่มวิชาฐานข้อมูลและสารสนเทศ
6
หมายถึง กลุ่มวิชามนุษย์และคอมพิวเตอร์
7
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
9
หมายถึง กลุ่มวิชาอื่นๆ
ความหมายของจานวนหน่ วยกิต
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รหัสประจาวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก โดยมี
เครื่ องหมายขีดคัน่ (-) อยูร่ ะหว่างตัวเลขทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหัสประจาวิชาดังนี้
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชัว่ โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
ตัวอย่างเช่น 977-371 การกาหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
หมายถึง รายวิชานี้เปิ ดสอนในชั้นปี ที่ 3 เป็ นรายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จานวน
หน่วยกิต 3 หน่วยกิต มีการสอนทฤษฎี 2 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบตั ิ 2 คาบ/สัปดาห์ และฝึ กฝนด้วยตนเอง
5 คาบ/สัปดาห์
ในคาอธิ บายรายวิชามีคาต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ ต้ชื่อของรายวิชา ซึ่ งมีความหมาย ดังนี้
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาซึ่งผูล้ งทะเบียนเรี ยนรายวิชาหนึ่ง
จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรี ยนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใดๆ ก็ได้
2. รายวิช าบั งคับ เรี ยนร่ ว ม (Corequisite) หมายถึ ง รายวิชาที่ ผูล้ งทะเบีย นรายวิชาหนึ่ งๆ
จะต้องลงทะเบียนเรี ยนพร้ อมกันไป หรื อเคยลงทะเบี ยนเรี ยนและผ่านการประเมินผลมา
ก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ งการที่รายวิชา B เป็ น
รายวิชาบังคับเรี ยนร่ วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็ นรายวิชา
บังคับเรี ยนร่ วมของรายวิชา B ด้วย
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

975-100
975-130
975-131
975-150
975-151
975-xxx
976-110
977-120
977-130

สุ ขภาวะกายและจิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม หรื อ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิชากีฬา พลศึกษาและนันทนาการ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจ
คณิ ตศาสตร์ 1
คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรม
รวม

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(X-Y-Z)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
20 หน่ วยกิต

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน** หรื อ
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน***
วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ระเบียบวิธีทางสถิติ
คณิ ตศาสตร์ 2
หลักการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
รวม

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

975-101
975-151
975-152
975-xxx
976-121
977-121
977-131
977-140

หมายเหตุ

การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 975-150 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม *รายวิชา
975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน **และรายวิชา 975-152 การอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน*** ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

975-200
975-xxx
976-220
976-240
977-250
xxx-xxx
xxx-xxx

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
วิชาด้านภาษา
คณิ ตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
ระบบฐานข้อมูลสาหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพเลือก
รวม

หน่ วยกิต
1(0-0-3)
3(X-Y-Z)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-Y-Z)
3(X-Y-Z)
20 หน่ วยกิต

วิชาด้านภาษา
หลักการการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ นั สู ง
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพเลือก
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2

975-xxx
976-231
977-212
977-241
977-242
xxx-xxx
xxx-xxx
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ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
975-xxx
976-330
977-371
977-372
977-373
xxx-xxx

วิชาทางสังคมศาสตร์ และ/หรื อ มนุษย์ศาสตร์
แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบตั ิการ
การกาหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
การพัฒนาและบารุ งรักษาซอฟต์แวร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิ งคอมโพเนนต์
วิชาชีพเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3(X-Y-Z)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(X-Y-Z)
21 หน่ วยกิต

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
เตรี ยมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
การปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
วิชาชีพเลือก
รวม

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-6-0)
3(X-Y-Z)
21 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

976-360
976-392
977-370
977-374
977-375
977-376
977-391
xxx-xxx

ภาคฤดูร้อน
แผน ข. (ฝึ กงาน)
977-393 การฝึ กงาน

320 ชัว่ โมง
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ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก. (สหกิจศึกษา)
977-492 สหกิจศึกษา

6(0-0-36)

แผน ข. (ฝึ กงาน)
xxx-xxx วิชาชีพเลือก

6(X-Y-Z)

ภาคการศึกษาที่ 2

976-411
976-494
977-491
977-493

การเป็ นผูป้ ระกอบการ
ข้อกฎหมายและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
สัมมนา
รวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-0)
1(0-2-1)
10 หน่ วยกิต

หมายเหตุ แผนการศึ ก ษาสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ต ามความเหมาะสม โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
อยูใ่ นภาคผนวก ข.
3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิ ชา/
สถาบัน

1.

นางสาวจามิกร หิ รัญรัตน์

อาจารย์

2.

นางสาวมนชนก ทองเทพ

อาจารย์

3.

นายวศิน เสงี่ยมกุล

อาจารย์

4.

นายอดิศกั ดิ์ อินทนา

อาจารย์

5.

Mr.Nyan Bo Bo

อาจารย์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
M.Sc. (Technology)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร

ชื่อ-สกุล
ลาดับ

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2553

2554

2555

2556

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-สกุล
ลาดับ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิ ชา/
สถาบัน

1.

นางรัตนา เวทย์ประสิ ทธิ์

ผศ.

2.

นางสาวกาญจนา ทองกลิ่น

อาจารย์

3.

นางสาวขวัญกมล ดิฐกัญจน์

อาจารย์

4.

นางสาวจันทร์นิภา
หวังธรรมาชีพ

อาจารย์

5.

นางชุติมา ต่อเจริ ญ

อาจารย์

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2553

2554

2555

2556

Ph.D. (Computer Science)
Griffith University, Australia
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

300

300

300

300

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

150

150

150

150
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ชื่อ-สกุล
ลาดับ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

6.

นางเลอลักษณ์ บุญล้ า

อาจารย์

7.

นายศิรวิทย์ ศิริรักษ์

อาจารย์

8.

นางสาววรวิกา วัฒนสุนทร

อาจารย์

10.

Mr. Sakib Jalil

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิ ชา/
สถาบัน
M.Sc. (Information
Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วท.ม. (การจัดการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
M.Sc. (Technology)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร

ภาระการสอน ชม./ปี การศึกษา
2553

2554

2555

2556

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์และบุคลากรขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) สานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (SIPA) สถาน
ประกอบการและบริ ษทั เอกชนในพื้นที่เป็ นต้น
ชื่อ-สกุล
ลาดับ เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ ง/ ตาแหน่ ง
วิชาการ

1.

นายกรกฏ คชฤทธิ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

System Anaylst
SIPA

2.

นายสล้าง มุสิกสุวรรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3.

นางสาวกุลศิริ จิรายุส
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
Open Source
Project: Mocha
Studio Café
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คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/
สถาบัน

ภาระการสอน
ชม./ปี การศึกษา
2553 2554 2555 2556
วท.ม(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) 120 120 120 120
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
Ph.D. (Computer Science)
Nothingham University, UK

120

120

120

120

M.S. (Software
Engineering)
DePaul University
Chicago, lllinois

45

45

45

45
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ชื่อ-สกุล
ลาดับ เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ ง/ ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/
สถาบัน

4.

นายประชา อัศวธีระ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

IT Architect SIPA

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.

นายวิรัช ศรเลิศล้ าวาณิ ช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

Assistant
Excecutive
Director,
NECTEC

D.Eng.
Computer Engineering
Tokyo Institute of
Technology,
Tokyo, Japan

ภาระการสอน
ชม./ปี การศึกษา
2553 2554 2555 2556
120 120 120 120

45

45

45

45

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรือสหกิจศึกษา)
หลักสู ตรต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทางานจริ ง ดังนั้นหลักสู ตร
จึงกาหนดการฝึ กประสบการณ์ในวิชาชีพไว้เป็ น 2 แผน คือ แผนสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต และแผน
ฝึ กงาน 320 ชัว่ โมง อยูใ่ นกลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาแต่ละคนจะต้องเลือกแผนใดแผนหนึ่ง เพื่อฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา/ อาจารย์นิเทศก์
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
2) บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนาไปใช้กบั งานลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับหน่วยงานที่ไปฝึ กประสบการณ์ได้
5) มีความกล้าแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
การฝึ กงาน ภาคฤดูร้อน ของปี การศึกษาที่ 3
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4 สาหรับสหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึ กงาน 320 ชัว่ โมง
สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน (รายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 จานวน 2 หน่วยกิ ต
และ โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 จานวน 3 หน่ วยกิ ต) ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศหรื อซอฟต์แวร์ ประยุกต์ซ่ ึ งดาเนิ นการตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมี
จานวนผูร้ ่ วมโครงงาน 2-3 คน จะต้องมีการนาเสนอผลงานและจัดทารายงานตามรู ปแบบและระยะเวลาที่
หลักสู ตรกาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานระบบซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมประยุกต์ที่นกั ศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่
นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็ นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทา
โครงงาน จัดทาเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการ
พัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 3 และ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
5 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และมีตวั อย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน ที่บนั ทึกในสมุดให้คาปรึ กษาโดยอาจารย์ที่
ปรึ กษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรู ปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอโปรแกรมและ
การทางานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทางานหลักของ
โปรแกรม และการจัดสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีวจิ ารณญาณของการถือประโยชน์ 1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่เน้นการถือ
ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
2. สนับสนุนงบประมาณในการทาโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
3. จัดกิจกรรมในการนาเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ ง
4. สนับสนุนการร่ วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิตสานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็ นกิจที่หนึ่งในการเรี ยนการสอน และการทากิจกรรมของ
นักศึกษา
6. สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
2. ความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ในตนเอง
1. มีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลา
ความสามารถในการทางานเป็ นทีม
เข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ ส่ งงานตรงเวลา การมีส่วนร่ วมใน
มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ปัญหา
ชั้นเรี ยน เสริ มความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
2. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้องทางานเป็ นกลุ่ม และมี
การกาหนดหน้าที่ของสมาชิ กทุกคน ให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการทางาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้สร้างภาวะ
ผูน้ าและการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
3. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็ นหัวหน้าในการดาเนิ นกิจกรรม เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษามี
ความรับผิดชอบ มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ปัญหา
3. มีความสามารถด้านการใช้
1. พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
ภาษาอังกฤษ
2. เข้าร่ วมกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
3. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยนที่ส่งเสริ มการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
4. ร่ วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/
มหาวิทยาลัย
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5. สนับสนุนให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรื อฝึ กงานใน
สถานประกอบการที่ตอ้ งใช้ภาษาต่างประเทศ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
2) เน้นการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความ
รับผิดชอบ
4) อาจารย์ผสู้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอน
5) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนรู้จากสถาณการณ์จริ ง บทบาทสมมติ กรณี
ตัวอย่าง
6) มีสื่อการเรี ยนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม
7) มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาด้านจริ ยธรรมที่ไม่ซบั ซ้อน
8) ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
9) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ทาประโยชน์ต่อสังคม
2.1.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนด
2) และการร่ วมกิจกรรม
3) ความมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
4) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) พฤติกรรมการเรี ยนและการสอน
2.2. ความรู้
2.2.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
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1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะและใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3) สามารถออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ปรับปรุ ง และ/หรื อ ประเมินซอฟต์แวร์ให้
ตรงตามข้อกาหนด และมีทกั ษะในด้านการบริ หารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รวมทั้งการนาไปประยุกต์อย่างต่อเนื่อง
5) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กบั ความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น Active Learning
2) จัดให้มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรง
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
2.2.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคและปลายภาคเรี ยน
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
4) การนาเสนอผลงาน
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) มี ความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล
แปลผล และสรุ ปเพื่อตอบคาถามที่ตอ้ งการได้อย่างเหมาะสม โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถแก้ปัญหาด้วยความรู ้ ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ ทางภาคปฏิ บตั ิ
ผสมผสานแนวคิ ด ทางสั ง คม และพัฒ นาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกับสถานการณ์
3) มีความใฝ่ รู้ สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากข้อมูลที่หลากหลาย
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2.3.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
สะท้อนการคิด อภิปรายกลุ่ม การทากรณี ศึกษา การโต้วาที การจัดทาโครงการ การ
ทดลองในห้องปฏิบตั ิการ ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิงานจริ ง
2.3.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
2) การนาเสนอผลงาน
3) การใช้ขอ้ สอบหรื อแบบฝึ กหัดที่ให้นกั ศึกษาคิดแก้ปัญหา
4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นกั ศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
2.4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทาของตน
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4) สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กร และกับบุคคลทัว่ ไป
2.4.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในภาคปฏิบตั ิ
3) สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ
2.4.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
2) การนาเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
3) ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
34

หลักสูตร SE ปรับปรุง พ.ศ. 2553 สำหรับนักศึกษำ รหัส 53-57
5) ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น
2.5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมาย และเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) รู้จกั เลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) มีวจิ ารณญาณในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่าง
เหมาะสม
2.5.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ
2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ
2.5.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้
อย่างเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้ใดบ้าง โดยระบุวา่ เป็ น
ความรับผิดชอบหลักหรื อรับผิดชอบรอง
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีวนิ ยั ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
สานึกในหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในสิ ทธิ และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
2) ตระหนักและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และนานาชาติ
3) มีความเสี ยสละและจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม
ความรู้
1) เข้าใจความรู ้พ้นื ฐานของศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ
2) มีความรอบรู ้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
3) แสวงหาความรู้จากงานวิจยั หรื อแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
ทักษะทางปัญญา
1) สามารถบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่ วนรวม
2) สามารถสื บค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู ้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) สามารถนาความรู ้ ไปเชื่ อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผูน้ าหรื อสมาชิกของกลุ่ม
2) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ าและ
สมาชิกของกลุ่ม
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
4) สามารถรวมกลุ่มคิดริ เริ่ ม วางแผน และตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งดารงชีวติ
ได้อย่างมีความสุ ข
5) รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
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หลักสูตร SE ปรับปรุง พ.ศ. 2553 สำหรับนักศึกษำ รหัส 53-57
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการฟั ง พูด อ่าน
และเขียน
2) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการสื บค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่ อสาร
3) เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
ทักษะพิสัย
1) ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ถูกต้อง
2) มีทกั ษะเบื้องต้นในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา ดนตรี หรื อศิลปะ
3) มีทกั ษะการเสริ มสร้างและการดูแลสุ ขภาพเบื้องต้น
4) ตระหนักและเห็นคุณค่าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับ
ชีวติ ประจาวัน
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
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รายวิชา

1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
975-100 สุ ขภาวะกายและจิต
975-101 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
975-110 ทักษะในการสื่ อสารภาษาไทย
975-111 การสื บค้นสารสารสนเทศและ
การนาเสนองานวิชาการ
975-130 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
975-132 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
975-133 เคมีในชีวิตประจาวัน

2

3

O
O
O


O
O
O
O

6. ทักษะพิสัย

1

2

3

4

O


O

O
O

O
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0

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

975-200 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
975-210 ท้องถิ่นศึกษา
975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย
975-230 ชุมชนมหาวิทยาลัยเขียว
975-240 กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
975-241 การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
975-310 วิถีชีวติ กับสังคม
975-311 สังคมการทางาน
975-450 ทักษะการนาเสนอและการเป็ นผูน้ า
กลุ่มวิชาพลศึกษา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
 O O
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6. ทักษะพิสัย
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3.2 กลุ่มวิชาแกน วิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก
ผลการเรี ยนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
ความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ
และใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3) สามารถออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ปรับปรุ ง และ/หรื อ ประเมินซอฟต์แวร์ให้ตรงตาม
ข้อกาหนด และมีทกั ษะในด้านการบริ หารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์อย่างต่อเนื่อง
5) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กบั ความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผล และ
สรุ ปเพื่อตอบคาถามที่ตอ้ งการได้อย่างเหมาะสม โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถแก้ปัญหาด้วยความรู ้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ
ผสมผสานแนวคิดทางสังคม และพัฒนาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์
3) มีความใฝ่ รู้ สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากข้อมูลที่หลากหลาย
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทาของตน
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4) สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กร และกับบุคคลทัว่ ไป
40

ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมาย และเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) รู้จกั เลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4) มีวจิ ารณญาณในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
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รายวิชา

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะความสั มพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์
ปัญญา
ระหว่ างบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4

กลุ่มวิชาแกน
976-121 ระเบียบวิธีทางสถิติ
976-220 คณิ ตศาสตร์ สาหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
976-231 หลักการการสื่ อสารข้อมูลและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
976-330 แนวคิดและเทคโนโลยีของ
ระบบปฏิบตั ิการ
977-120 คณิ ตศาสตร์ 1
977-121 คณิ ตศาสตร์ 2
977-130 คอมพิวเตอร์และหลักการ
โปรแกรม
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4

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1


รายวิชา

977-131 หลักการสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
977-140 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริ ทึม
977-250 ระบบฐานข้อมูลสาหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
976-110 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจ
976-411 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
กลุ่มวิชาชี พบังคับ
976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
976-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
976-392 เตรี ยมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
976-494 ข้อกฎหมายและจริ ยธรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
O
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
   O   O O O   
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1
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3 4 5
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

977-212 หลักการเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม
977-241 การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงอ็อบเจกต์
977-242 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ นั
สู ง
977-370 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
977-371 การกาหนดและการจัดการ
ความต้องการทางซอฟต์แวร์
977-372 การพัฒนาและบารุ งรักษา
ซอฟต์แวร์
977-373 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
คอมโพเนนต์
977-374 การทวนสอบและทดสอบ
ซอฟต์แวร์
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4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
977-376 การปรับปรุ งกระบวนการ
ซอฟต์แวร์
977-391, 977-491 โครงงานทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1, 2
977-492 สหกิจศึกษา
977-393 การฝึ กงาน
977-493 สัมมนา
กลุ่มวิชาชี พเลือก
976-200 หลักการธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
976-210 หลักการตลาด
976-211 หลักการบัญชีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
976-241 การโปรแกรมเว็บ
976-261 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

45

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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3 4 5
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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รายวิชา

976-303 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
ธุ รกิจท่องเที่ยว
976-311 พฤติกรรมองค์กร
976-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และการประยุกต์
976-313 การลงทุน
976-320 การวิจยั ดาเนินการ
976-331 การบริ หารระบบเซิ ร์ฟเวอร์
976-332 การบริ หารและการจัดการ
เครื อข่าย
976-333 การออกแบบและการจัดการ
เว็บ
976-350 ปฏิบตั ิการการบริ หารระบบ
ฐานข้อมูล
976-351 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
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4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

976-353 การจัดการความรู้
976-402 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
976-430 การจัดการความมัน่ คงของ
ระบบคอมพิวเตอร์
976-431 เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้
สาย
976-440 การพัฒนาเว็บเซอร์ วสิ
976-441 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
976-452 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
977-291 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เอ็กซ์เอ็มแอล
977-350 การค้นคืนสารสนเทศ
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  O O
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4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

977-355 คลังข้อมูลและการประยุกต์
977-361 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์และการ
ประยุกต์
977-362 การออกแบบและพัฒนาเกม
เบื้องต้น
977-377 สถาปัตยกรรมเชิงบริ การ
977-432 การโปรแกรมเครื อข่าย
977-433 การประมวลผลแบบขนานและ
แบบกระจาย
977-440 การโปรแกรมเกม
977-442 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน
977-450 เหมืองข้อมูล
977-462 ปั ญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
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4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

0

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

977-471 วิศวกรรมความมัน่ คงสาหรับ
สถาปัตยกรรมบริ การ
977-472 วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
แบบฟอร์มอล
988-331 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
1) อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรี ยนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานหลักสู ตร
2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3) คณะกรรมการประจาคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
4) ประเมินผลการฝึ กงาน/การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจากอาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ กี่ยวข้องใน
สถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
5) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
2) เข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3) เป็ นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่คณะได้ประกาศเป็ นคราวๆไป
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การเตรี ยมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึ กอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การเตรี ยมการในระดับคณะ
1) มีการปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ หลักสู ตรที่สอน
และให้คาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
2) จัดอาจารย์ประจา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและแนะนาอาจารย์พิเศษให้มีความเข้าใจหลักสู ตร
และบทบาทของรายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสู ตร
3) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การ
สร้างครู มืออาชีพ การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึ่ งครอบคลุ มทักษะ
การจัดการเรี ย นการสอนขั้นพื้ นฐาน และขั้นสู ง การผลิ ตสื่ อการสอน รวมทั้ง การวัดและการ
ประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เป็ นหลักเพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่
ไม่ใช่วิจยั ในแนวคอมพิวเตอร์ ศึกษาเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
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2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน
ค่าใช้จ่ายรายเดือนสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่นาเสนอผลงานพัฒนาการเรี ยนการสอนและทาวิจยั
การพัฒนาระดับคณะ
1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
2) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรื อวิชาชีพ
3) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
4) ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
5) จัดทุนสนับสนุนการทาวิจยั
6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
7) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
1) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรในภาพรวม
2) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทาหน้าที่ วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอน ประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
3) มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ทาหน้าที่ วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของ
คณะและอาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
โดยกระทาทุกปี อย่างต่อเนื่อง
4) มีอาจารย์ผปู้ ระสานงานรายวิชา ทาหน้าที่จดั ทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
อาจารย์ผสู้ อน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผูน้ าในการสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู้ มีแนวทางการ
เรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ที่ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
1. มีผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
2. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์หลายปี มีจานวน
คณาจารย์ประจาไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
3. มีระบบการรายงานข้อมูล
หลักสู ตร การจัดการศึกษา และ
ข้อมูลอาจารย์ผสู้ อนทุกภาค
การศึกษา
4. มีการประเมินผลอาจารย์ผสู้ อน
โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2
ครั้ง คือ ช่วงกลางภาคและปลาย
ภาค และรายงานผลการประเมิน
เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอน
5. มีกระบวนการติดตามผลการ
เรี ยนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี

การประเมินผล
- จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ดา้ น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
- จานวนบุคลากรผูส้ นับสนุน
การเรี ยนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรี ยนรู้
- จานวนวิชาเรี ยนที่มี
ภาคปฏิบตั ิ และวิชาเรี ยนที่มี
แนวทางให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ย
ตนเอง
- ผลการประเมินการเรี ยนการ
สอน อาจารย์ผสู้ อน และการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้โดย
นักศึกษา
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เป้าหมาย
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การดาเนินการ
6. มีการ Audit สังเขปรายวิชา
ข้อสอบ และเกรด ในทุกภาค
การศึกษา
7. มีการ Audit คุณวุฒิ (ไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาโท) คุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถของอาจารย์พิเศษให้
ตรงกับรายวิชาที่สอน
8. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยน
ให้มีท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
และมีกิจกรรมประจาวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทนั สมัย
ด้วยตนเอง
9. จัดให้มีผสู้ นับสนุนการเรี ยนรู้
และหรื อผูช้ ่วยสอน เพื่อกระตุน้ ให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้
10. นักศึกษาที่จบหลักสู ตรต้องผ่าน
การเข้าร่ วมกิจกรรมตามข้อกาหนด
ของมหาวิทยาลัย
11. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ น
ผูน้ าในทางวิชาการ และหรื อเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรื อในด้านที่
เกี่ยวข้อง
12. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ให้ไปศึกษาดูงานในหลักสู ตรหรื อ
วิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่าง ประเทศ
13. จัดทาฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
วิจยั งบประมาณ ความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการ

การประเมินผล
- ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะฯทุก 2 ปี
- ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก ๆ 5 ปี
- ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกๆ 2 ปี

เป้าหมาย

การดาเนินการ
ประเมินของคณะกรรมการ
14. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
15.มีการประเมินหลักสู ตรโดย
คณะกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
16. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร
ทุกๆ 5 ปี

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสู ตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตารา สื่ อการเรี ยน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
1) หนังสื อ/ตารา
2) สื่ อการเรี ยนรู้
3) ครุ ภณั ฑ์
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลจากห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต และ
สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ
ไทยผ่ า นบริ การระบบ ยื ม -คื น ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด มี ค วามร่ วมมื อ ในท้ อ งถิ่ น กับ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏในท้องถิ่ นในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกัน และสามารถเข้าใช้บริ การในห้องสมุด
เครื อข่าย PULINET (Provincial University Library Network)
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ตในการจัดซื้ อหนังสื อและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้
อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น
อาจารย์ผสู ้ อน/อาจารย์พิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ
ที่จาเป็ น นอกจากนี้ คณะได้จดั ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอน
ของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็ นต้น
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดหาหนังสื อเพื่อเข้า ห้องสมุดวิทยาเขต
ภูเก็ต และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศนอุปกรณ์
ซึ่ งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
- จัดให้มีห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ ระบบ
เครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่ อ
และช่องทางการเรี ยนรู้ ที่
เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในห้องเรี ยน
นอกห้องเรี ยน และเพื่อ
การเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง
อย่างเพียงพอ มี
ประสิ ทธิภาพ
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การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรี ยนมัลติมีเดีย ที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลองที่มี
เครื่ องมือทันสมัย เพื่อให้นกั ศึกษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครื อข่ายและห้องปฏิบตั ิการ
ทดลองเปิ ด ที่มีท้ งั เครื่ องคอมพิวเตอร์
และพื้นที่ที่นกั ศึกษาสามารถศึกษา
ทดลองหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. จัดให้มีห้องเรี ยนเสมือนเพื่อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ นอก
ห้องเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
5. จัดให้มีห้องสมุดให้บริ การทั้งหนังสื อ
ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และสิ่ งอานวย
ความสะดวกในการสื บค้นความรู ้ผา่ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทาสถิติจานวนเครื่ องมือ
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา ชัว่ โมงการ
ใช้งานห้องปฏิบตั ิการ และเครื่ องมือ
ความเร็ วของระบบเครื อข่ายต่อหัว
นักศึกษา
- จานวนนักศึกษาลงเรี ยนในวิชา
เรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์
ต่าง ๆ
- สถิติของจานวนหนังสื อตารา และ
สื่ อดิจิทลั ที่มีให้บริ การ และสถิติการ
ใช้งานหนังสื อตารา สื่ อดิจิทลั
- ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การทรัพยากร
เพื่อการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1. การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อน จะต้องปรับปรุ งร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้
บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3. การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความรู ้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร อย่างน้อย 3 รายวิชาต่อภาคการศึกษา
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตร
4.2. การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้ างและธรรมชาติของหลักสู ตรและรายวิชาที่เกี่ ยวข้อง และจะต้อง
สามารถบริ การให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจาเป็ นต้องให้มี
การฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึ กปฎิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1. การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
1) มีระบบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาด้า นวิชาการ โดยนักศึ ก ษาที่ มี ปั ญหาในการเรี ย นสามารถปรึ ก ษากับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทาง
วิชาการให้แก่นกั ศึกษา และต้องกาหนดชัว่ โมงให้คาปรึ กษา (Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้า
ปรึ กษาได้
2) มีอาจารย์ที่ปรึ กษาในการจัดทากิจกรรมของนักศึกษา
5.2. การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยืน่ คาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
2) จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณะการอุทธรณ์ของนักศึกษา
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสู ตร
2) มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี
3) มีการสารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับ
นักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของ





หลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ





มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอน 




ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.





6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7





ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ





รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่




รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคาแนะนาด้านการ





จัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้รับการพัฒนา





ทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ


คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5.0
ผลการดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
5) ดาเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) ให้นกั ศึกษาประเมินอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเพื่อใช้ใน
การปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ งทักษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินหลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปี นั้น ๆ
2) คณะประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
5) คณะประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicator) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
2) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผน
ปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. สาเนาระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2552
ด้ว ยมหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ได้พิ จ ารณาเห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บว่า ด้ว ย
การศึ กษาขั้นปริ ญญาตรี เสี ยใหม่ ดังนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุ มครั้ง
ที่ 313 (2/2552) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 จึงให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2552”
ข้อ2 ให้ใช้ระเบี ยบนี้ สาหรั บนักศึ กษาตามหลักสู ตรขั้นปริ ญญาตรี ซ่ ึ งเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อประกาศอื่นใด ที่มีอยูก่ ่อนระเบียบ
ฉบับนี้ และมีความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรื อที่ระเบียบนี้กล่าวเป็ นอย่างอื่น หรื อที่ขดั หรื อแย้งกับความใน
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“คณะ”
หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษา
สังกัดอยู่
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของคณะหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัย หรื อ
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะของคณะ
หรื อคณะกรรมการประจาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสู ตรสาขา
วิชาเอกที่นกั ศึกษาศึกษาอยู่
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“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นกั ศึกษาเรี ยนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลักสู ตรสาขาวิชานั้น
ข้อ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสู ตรขั้นปริ ญญาตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 การรับผ่านสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้แก่
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง
5.3 วิธีอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
6.1 สาเร็ จการศึกษาขั้นสู งสุ ดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อการศึกษาอื่นที่
เทียบเท่า
6.2 ผ่านการรับเข้าเป็ นนักศึกษาตามความในข้อ 5
6.3 ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง เรื้ อรั งที่แพร่ กระจายได้ หรื อโรคที่เป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
ข้อ 7 การรายงานตัวเป็ นนักศึกษา
ผูม้ ี สิ ท ธิ์ ขึ้ นทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ กษา ต้องรายงานตัวและขึ้ นทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษาตามกาหนด และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิ ทธิ์
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่า ธรรมเนี ยมการศึ กษาที่ ต้องช าระให้แก่ ม หาวิท ยาลัย ให้เป็ นไปตาม
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่าง
คณะและภาควิชาต่างๆ คณะหรื อภาควิชาใด มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่ งเสริ มให้
อานวยการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นกั ศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็ นหลัก โดยปี การศึกษา
หนึ่งๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง
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โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดู
ร้อนเพิ่มอีกได้ ซึ่ งเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจานวน
ชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้ เช่น ระบบไตรภาค หรื อระบบ
จตุรภาค โดยให้มีจานวนชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การกาหนดปริ มาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กาหนดเป็ นหน่วยกิ
ตตามลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาหนึ่ งชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรื อจานวนชัว่ โมงรวมไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ นหนึ่ง
หน่วยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบตั ิ ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติหรื อจานวนชัว่ โมงรวมระหว่าง 30-45 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.3 การฝึ กงาน การฝึ กภาคสนามหรื อการฝึ กอื่นๆ ใช้เวลา 3-6
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรื อจานวนชัว่ โมงรวมระหว่าง 45-90 ชัว่ โมงหรื อ
เทียบเท่า ให้นบั เป็ นหนึ่ง หน่วยกิต
9.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง เป็ นการศึกษาที่นกั ศึกษาต้องศึกษาหรื อ
วิเคราะห์ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก โดยมีอาจารย์ผสู้ อนให้คาปรึ กษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปั ญหาพิเศษ
ใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่ งภาคการศึกษาปกติ หรื อเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบตั ิการและนอก
ห้องเรี ยน ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลกั ษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจ
กาหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกาหนดเงื่ อนไขการลงทะเบี ยนเรี ยนบางรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรี ยนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การลงทะเบียนเรี ยนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็ น
โมฆะในรายวิชานั้น
ข้อ 10 การลงทะเบียนเรี ยน
10.1 กาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาค
การศึกษา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน เมื่อพ้นกาหนด สัปดาห์แรกนับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ ภาคฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยนสาหรับภาคการศึกษานั้น
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10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน ต้องยื่น
คาร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิ บตั ิดงั กล่าว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่ ากว่า 9
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัย
แห่ งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่เกิน 16 หน่ วยกิ ต และสาหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น 9 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤต
ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
10.6 การลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจานวนหน่วยกิตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่
กาหนดไว้ในข้อ 10.5 ต้องขออนุ มตั ิคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่
นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร และจาเป็ นต้องลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจานวนหน่วยกิตรวมกันไม่
ถึงเกณฑ์ข้ นั ต่าตามข้อ 10.5 มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
10.7 ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชา
ใดรายวิชาหนึ่ง หรื อจากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาใดก็ได้
10.8 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ต้องกระทาภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้
10.9.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยงั อยูภ่ ายใน 12
สัปดาห์ หรื อเมื่อพ้นกาหนดสัปดาห์แรก แต่ยงั อยูภ่ ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และผ่านอาจารย์ผสู ้ อน และรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
โดยจะได้สัญลักษณ์ W
10.9.3 เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ
10.9.2 แล้ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณี ที่มีความจาเป็ น
10.10 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่ม จนมีจานวนหน่วยกิตสู งกว่า หรื อ
การถอนการลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 จะกระทามิได้ เว้นแต่
จะได้รับการอนุมตั ิจากคณบดี มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรี ยนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
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ข้อ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดาเนิ นการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษา
ได้ลงทะเบียนเรี ยนในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ผูส้ อนหรื อผูท้ ี่คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนด ซึ่ งอาจกระทาโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม การสอบหรื อวิธีอื่น ตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะ
กาหนดในแต่ละรายวิชา ซึ่ งการสอบอาจมีได้หลายครั้ง และการสอบไล่ หมายถึง การสอบครั้งสุ ดท้ายของ
รายวิชานั้น
11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละแปดสิ บของเวลาศึกษาทั้งหมดหรื อ ได้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผสู ้ อน
กาหนด จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุ มตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดี เมื่อ
คณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้นเนื่องมาจากเหตุอนั จะโทษนักศึกษาผูน้ ้ นั มิได้
11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วดั และประเมินผลเป็ น
ระดับคะแนนหรื อสัญลักษณ์
11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มี
ความหมายดังนี้
ระดับคะแนน ความหมาย
ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยีย่ ม
(Excellent)
4.0
B+
ดีมาก
(Very Good)
3.5
B
ดี
(Good)
3.0
C+
พอใช้
(Fairly Good)
2.5
C
ปานกลาง
(Fair)
2.0
D+
อ่อน
(Poor)
1.5
D
อ่อนมาก
(Very Poor)
1.0
E
ตก
(Fail)
0.0
11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้
G (Distinction) หมายความว่า ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นดี
P (Pass) หมายความว่า
ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นพอใช้
F (Fail) หมายความว่า
ผลการศึกษาอยูใ่ นขั้นตก
ใช้ส าหรั บ รายวิ ช าที่ ไ ม่ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต และรายวิช าที่ มี จานวนหน่ วยกิ ต ที่ หลัก สู ต ร
กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา
S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็ นที่พอใจ ใช้
สาหรับรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต เป็ นหน่วยกิตสะสม
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U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็ นที่พอใจ
ใช้สาหรับรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.3.3 สัญลักษณ์อื่นๆ มีความหมายดังนี้
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์
ใช้เมื่ออาจารย์ผสู ้ อนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการ
วัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่ องจากนักศึกษายังปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่
สมบูรณ์ หรื อใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจาคณะตามความ
ในข้อ 16.1.2 แห่ งระเบียบนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผสู ้ อนเพื่อ
ดาเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป หรื อ 1 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผูน้ ้ นั ลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกาหนดดังกล่าว ยัง
ไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U
หรื อ W หรื อ R แล้วแต่กรณี ทนั ที
W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน
ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุ มตั ิให้ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้น ตามความในข้อ 10.9.2
หรื อข้อ 16.1.2 แห่ งระเบียบนี้ หรื อเมื่อคณะกรรมการประจาคณะอนุมตั ิให้นกั ศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I อยู่
ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดั ไป
R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนกาหนดการวัดและประเมินผลไป
เป็ นภาคการศึกษาปกติถดั ไป ใช้สาหรับรายวิชาที่นกั ศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่ และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งอาจารย์ผสู ้ อนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้ น 1 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติถดั ไป โดยมีสาเหตุอนั มิใช่ความผิดของนักศึกษา
การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการประจา
คณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นใหม่
ในภาคการศึกษาปกติถดั ไป จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรี ยน
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E ทันที
11.4 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรื อระดับคะแนนอื่ นที่หลักสู ตร
กาหนด หรื อสัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็ น
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสู ตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00
ขึ้นไป หรื อได้สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S มิได้ เว้นแต่จะเป็ นรายวิชาที่มีการกาหนดไว้ในหลักสู ตรเป็ น
อย่างอื่น การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดที่ผดิ เงื่อนไขนี้ถือเป็ นโมฆะ
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11.6 การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.6.1 นัก ศึ กษาอาจลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิช าที่ มิใ ช่ วิช าบังคับของ
หลักสู ตร โดยไม่นบั หน่ วยกิ ตเป็ นหน่ วยกิ ตสะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ให้วดั และ
ประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ S หรื อ U
11.6.2 การนับจานวนหน่ วยกิตสู งสุ ดที่นกั ศึกษามีสิทธิ์ ลงทะเบียน
เรี ยนได้ในแต่ละภาคการศึกษา ตามความในข้อ 10.5 ให้นบั รวมจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยน โดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย แต่จะไม่นามานับรวมในการคิดจานวน
หน่วยกิตต่าสุ ดที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ
11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใด โดยไม่นบั หน่วยกิต
เป็ นหน่วยกิตสะสม ที่ได้สัญลักษณ์ S หรื อ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ า โดยให้มีการวัดและ
ประเมินผลเป็ นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีการย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อย้ายสาขาวิชา
และรายวิชานั้นเป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรใหม่
11.7 การนับจานวนหน่วยกิตสะสม ให้นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา
ตามหลักสู ตรที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 1.00 หรื อได้สัญลักษณ์ G หรื อ P แต่บางหลักสู ตรอาจ
กาหนดให้ได้ระดับคะแนนสู งกว่า 1.00จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมก็ได้
11.8 ในกรณี ที่นกั ศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่ งครั้ง ให้นบั หน่วยกิ
ตของรายวิ ช านั้นเป็ นหน่ ว ยกิ ตสะสมตามหลัก สู ต รได้เพี ย งครั้ งเดี ย ว โดยพิ จ ารณาจากการวัดและ
ประเมินผลครั้งหลังสุ ด
11.9 มหาวิ ท ยาลัย จะประเมิ น ผลการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเรี ยน โดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจานวน
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น
11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ ยประจาภาค คือ ค่าผลรวมของ
หน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุด
ของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา ตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นระดับคะแนน และในกรณี ที่มีการเรี ยนรายวิชาที่ได้ระดับ
คะแนน D+, D หรื อ E มากกว่าหนึ่ งครั้ง ให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุ ดมาคานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม ให้คานวณเป็ นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการปั ดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3
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11.10 การทุจริ ตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริ ตในการวัดผล เช่น การสอบ
รายวิชาใด ให้ผทู ้ ี่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรื อผูค้ วบคุมการสอบ รายงานการทุจริ ตพร้อมส่ งหลักฐาน
การทุจริ ตไปยังคณะที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั สังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานั้นทราบ และให้
คณะกรรมการดาเนิ นงานวินยั นักศึกษาที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั สังกัด พิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดาเนิ นการต่อไป โดยให้นกั ศึกษาที่ทุจริ ตในการวัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ
U ในรายวิชานั้น พร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพเป็ นนักศึกษา และถ้าหากมีความผิดร้ายแรงก็อาจ
พิจารณาโทษทางวินยั ประการหนึ่งประการใด หรื อหลายประการได้อีกดังนี้
11.10.1 ให้พกั การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ให้ได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ทุก
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้น
11.10.3 ให้ออก
11.10.4 ไล่ออก
11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ิอื่นๆ เกี่ ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ใน
ระเบียบนี้
ให้คณะเป็ นผูพ้ ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ
การศึกษาของแต่ละคณะ
ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจาแนกสถานภาพนักศึ กษาตามผลการศึ กษาในทุก ภาค
การศึกษา ทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรื อถูกให้พกั
สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต
และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 2.00 โดยให้จาแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้
12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษา
แล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรื อนักศึกษา
ปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไป จะได้รับ
ภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
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12.3.2 นักศึกษาที่อยูใ่ นภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.3.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดั ไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
ข้อ 13 การย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา
13.1 การย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผูป้ กครองและอาจารย์ที่ปรึ กษา และได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาอนุมตั ิให้ยดึ หลักเกณฑ์ดงั นี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา
ต้องได้ศึกษาอยูใ่ นคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาเดิม ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นบั
รวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
13.1.2 การก าหนดเงื่ อนไขหลัก เกณฑ์ก ารให้นักศึ ก ษาย้ายเข้า
ศึกษา ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาขอย้ายเข้า
13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุ มตั ิให้ยา้ ยคณะหรื อประเภทวิชา หรื อ
สาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ ได้รับการเทียบโอน หรื อรับโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรื อรับ
โอน ให้ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิม และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม และ
นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะหรื อประเภทวิชาหรื อสาขาวิชา
13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เป็ นรายวิชาเดี ยวกันกับรายวิชาในหลักสู ตร
หรื อสาขาวิชาใหม่ รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่ วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเนื้ อหา
เทียบเท่ากันกับรายวิชาในหลักสู ตรหรื อสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6
ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูท้ ี่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้อง
ดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มี สิทธิ์ ได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดาเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็ จภายในภาคการศึก ษา
แรกที่เข้าศึกษา
14.3 การเที ย บโอนหรื อ รั บ โอนรายวิ ช าจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะก่อน
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14.4 รายวิชาที่ ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์ หรื อ
ระดับคะแนนเดิม ให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม และนามาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับ
คะแนนเดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับคะแนนเดิม
ต่ากว่ามาตรฐานที่คณะหรื อภาควิชากาหนด ให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนน
เดิมนั้นซ้ าอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมตั ิจากภาควิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิ มที่ นามาเที ยบโอนหรื อรับโอนได้ จะต้องมี
เนื้อหาวิชาอยูใ่ นระดับเดียวกัน และมีปริ มาณเท่ากันหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชาในหลักสู ตรใหม่
14.6.2 รายวิชาที่จะนามาพิจารณาเทียบโอนหรื อรับโอน ต้องมีผล
การศึกษาตามที่ภาควิชากาหนด โดยต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาได้ไม่เกิ นสามในสี่
ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรใหม่
14.7 การเทียบโอนความรู ้ และการให้หน่ วยกิ ตจากการศึกษานอกระบบ
และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
14.7.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทางาน จะคานึงถึงความรู้ที่
ได้จากประสบการณ์เป็ นหลัก
14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู ้ ในแต่ละรายวิชาหรื อ
กลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การตัดสิ น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของภาควิชาที่นกั ศึกษาขอเทียบโอนความรู ้
14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 2.00
หรื อเทียบเท่า จึงจะให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็ นระดับคะแนน และไม่
นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.5 การบันทึกผลการเรี ยน ให้บนั ทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถ้า ได้หน่ วยกิ ตจากการทดสอบมาตรฐานให้
บันทึก CS (credits from standardized test)
14.7.5.2 ถ้า ได้ห น่ ว ยกิ ต จากการทดสอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ก าร
ทดสอบมาตรฐาน ให้บนั ทึก CE (credits from exam)
14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรื อ
การอบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่น ให้บนั ทึก CT (credits from training)
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14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
ให้บนั ทึก CP (credits from portfolio)
14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ
และหรื อการศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่เกินสามในสี่ ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตร และต้องใช้เวลา
ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1 มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์
อาจรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์รับรอง
15.2 การรับโอนนักศึกษา ต้องได้รับการอนุมตั ิ จากคณะกรรมการประจา
คณะที่นกั ศึกษาขอโอนเข้าศึกษา และอธิการบดี หรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
15.2.1 นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิ มมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนามาเทียบโอนตามความในข้อ 14.6
คิดเป็ นหน่วย กิตตามหลักสู ตรใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของ
รายวิชาที่เทียบโอนไม่ต่ากว่า 2.50 หรื อเทียบเท่า
15.3 การสมัครขอโอนย้าย ให้ยื่นคาร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือน
ก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรี ยนของภาคการศึกษาที่จะโอนเข้าศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบันเดิมให้จดั ส่ ง
ใบแสดงผลการศึกษา และคาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตรเดิมมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
ข้อ 16 การลา
16.1 การลาป่ วยหรื อลากิจ
16.1.1 การลาไม่เกิ น 7 วัน ในระหว่างเปิ ดภาคการศึกษา ต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากอาจารย์ผสู้ อนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทราบ ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา สาหรับงานหรื อการสอบที่นกั ศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของอาจารย์ผสู้ อน ซึ่งอาจจะอนุญาตให้ปฏิบตั ิงานหรื อสอบทดแทน หรื อยกเว้นได้
16.1.2 ในกรณี ที่ป่วยหรื อมีเหตุสุดวิสัย ทาให้ไม่สามารถเข้าสอบ
ไล่ได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้นเว้น
แต่จะมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูพ้ ิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุมตั ิ
ให้ได้สัญลักษณ์ I หรื อให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นเป็ นกรณี พิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W
หรื อไม่อนุมตั ิการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้
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16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็ นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้า
ได้ลงทะเบียนไปแล้ว เป็ นการยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจาเป็ นพร้อม
กับมีหนังสื อรับรองของผูป้ กครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณบดี
16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกันไม่ได้
16.2.4 ในสองภาคการศึ ก ษาปกติ แ รกที่ ไ ด้ เ ข้ า ศึ ก ษ าใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่กรณี ที่ป่วย หรื อถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการ และหรื อได้รับทุนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความ
ในข้อ 16.2.3 และข้อ 16.2.4 ต้องได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดีเป็ นกรณี พิเศษ โดยการเสนอของคณบดี
16.2.6 นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ได้รับการอนุมตั ิให้ลาพัก ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
เรี ยนไปก่อนแล้ว
16.3 ในการลาป่ วยและการลาพักการศึกษาเนื่ องจากป่ วย นักศึกษาต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์ดว้ ยทุกครั้ง
16.4 การให้พกั การศึกษา ในกรณี ที่คณะกรรมการแพทย์ซ่ ึ งอธิ การบดี
แต่งตั้งขึ้น วินิจฉัยว่าป่ วย และคณะกรรมการประจาคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรื อ
เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น คณะกรรมการประจาคณะอาจเสนอให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั พักการศึกษาได้
16.5 การลาออก นักศึ กษายื่นใบลาออก พร้ อมหนังสื อรั บรองของ
ผูป้ กครองผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขออนุ มตั ิต่ออธิ การบดี ผูท้ ี่จะได้รับการอนุ มตั ิให้ลาออกได้ตอ้ งไม่มี
หนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาและการอนุมตั ิให้ปริ ญญา
17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้
17.1.1 ได้ศึ ก ษาและผ่า นการวัดและประเมิ นผลรายวิช าต่ า งๆ
ครบถ้วนตามหลักสู ตรและข้อกาหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริ ญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I
หรื อ R ค้างอยู่ ทั้งนี้นบั รวมถึงรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและที่รับโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้า
ร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วย
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17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00หากเป็ นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
17.1.3 ระยะเวลาการสาเร็ จการศึกษา
17.1.3.1 หลักสู ตร 4 ปี สาเร็ จการศึ ก ษาได้ไม่ก่อน 6
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
17.1.3.2 หลักสู ตร 5 ปี สาเร็ จการศึ ก ษาได้ไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
17.1.3.3 หลักสู ตร 6 ปี สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรั บโทษทางวินยั ที่ระบุ ให้งดการ
เสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
17.1.5 ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วน และไม่มีหนี้ สินใดๆ
ต่อมหาวิทยาลัย
17.1.6 ได้ดาเนินการเพื่อขอรับปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
17.2 นักศึ กษาที่ จะได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรั บปริ ญญาเกี ยรติ นิยมอันดับ
หนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ากว่า 2.00 หรื อสัญลักษณ์ F
หรื อ U ในรายวิชาใดๆ
17.2.4 ใช้เวลาศึ ก ษาไม่เกิ นจานวนปี การศึ กษาต่ อเนื่ องกันตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริ ญญา
17.2.5 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่ องจากผิดวินยั
อย่างร้ายแรง
17.3 นักศึ กษาที่ จะได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรั บปริ ญญาเกี ยรติ นิยมอันดับ
สองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่
เป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
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17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ
ของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ใน
รายวิชาใดๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อ
รับปริ ญญา หรื อปริ ญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมตั ิปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
17.5 ในกรณี ที่นกั ศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 17.1 แต่
ประสงค์จะขอเลื่ อนการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาออกไป โดยต้องการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาอี ก
อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจาคณะ อาจอนุมตั ิให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชา
โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสมได้
ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สอง
18.1 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรปริ ญญา
ตรี สาขาวิชาอื่นเป็ นการเพิ่มเติมได้
18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะ
ที่นกั ศึกษาขอเข้าศึกษา และอธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
จะได้รับการพิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์
หรื อระดับคะแนนเดิม และให้นบั หน่ วยกิ ตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นามาคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์
หรื อระดับคะแนนเดิ ม เว้นแต่เมื่ อผลการศึ กษารายวิชาที่ สัมพันธ์ กบั รายวิชาที่ ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับ
คะแนนเดิ มต่ ากว่ามาตรฐาน คณะหรื อภาควิชากาหนดให้ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อ
ระดับคะแนนเดิมซ้ าอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6
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ข้อ 19 การศึกษาสองปริ ญญาพร้อมกัน
19.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อาจขอศึกษา
สองปริ ญญาพร้อมกันได้
19.2 รายละเอียดต่างๆ ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
20.1 ตายหรื อลาออก
20.2 ถูกให้ออก หรื อไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินยั
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ โดยมิได้รับการอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพัก หรื อถูกให้พกั
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่
สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่ ม
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก
20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
20.10 ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็ นระยะเวลาเกิน 2
เท่าของจานวนปี การศึกษาต่อเนื่ องกัน ที่ได้กาหนดไว้ในแผนกาหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่
สาหรับนักศึกษาที่รับโอนให้นบั เวลาที่เคยศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย
20.11 ได้รับการอนุมตั ิปริ ญญา
20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซ่ ึ งแต่งตั้งโดยอธิ การบดี
ว่าป่ วย จนเป็ นอุ ปสรรคต่อการศึกษา หรื อเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่ น ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ
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ข้อ 21 ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณี ที่จะต้องมีการดาเนินการ
ใดๆ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อกาหนดไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องผ่อนผัน
ข้อกาหนดในระเบียบนี้ เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย ให้อธิ การบดีมีอานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควร และให้ถือ
เป็ นที่สุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2552
(ลงชื่อ)

เกษม สุ วรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุ วรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

สาเนาถูกต้อง
(นางประภารัตน์ ฉายศิริพนั ธ์)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ ระดับ 8

ณัฏฐารมย์/พิมพ์
ประภารัตน์/ทาน
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ภาคผนวก ข. คาอธิบายรายวิชา
975-100

สุ ขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
Healthy Body and Mind
สุ ขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุ ขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริ มวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสุ นทรี ยารมณ์
Holistic health; physical and mental health care; development of personality; enhancing
emotional quotient and aesthetics

975-101

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Wisdom of Living
การคิด การบริ หาร และการจัดการชีวติ อย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุ วฒั นธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และ
รักษ์สิ่งแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานคุณธรรม จริ ยธรรม และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
Thinking, life administration and management in accordance with changes in Thai and
global society; mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways of living, public mind and
environmental conservation, living happily based on morality, ethics and sufficiency economy

975-110

ทักษะในการสื่ อสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Skills in Thai Communication
ทักษะการสื่ อสาร การศึกษาค้นคว้าสารนิ เทศ และการใช้ภาษาไทยโดยมุ่งเน้นฝึ กทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาในงานสื่ อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ และปั ญหาการใช้ภาษาไทย
ในปัจจุบนั
Communication skills; information study and search; the use of Thai language with an
emphasis on the practice of listening, speaking, reading and writing skills; the use of language in
different types of mass media, and current problems in Thai language usage

975-111

การสื บค้นสารสนเทศและการนาเสนองานวิชาการ
3(2–2–5)
Information Searching and Presentation
แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ
การค้นคว้าและการสื บค้นสารสนเทศผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ซี ดีรอมและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการรวบรวมสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูล การเรี ยบเรี ยงงานวิชาการ การจัดการสารสนเทศและการนาเสนองานวิชาการ
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Information resources and sources; information search via the internet, CD-Rom and other
technologies related to information gathering; information analysis and synthesis; scholarly paper
composition; information management and academic presentation
975-130

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3–0–6)
Science, Technology and Society
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสุ ขภาพสิ่ งแวดล้อมและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment;
impacts of science and technology on health, environment and society; science and technology in
social development; prevention and solution of social problems arisen from science and technology
impact

975-131

การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
1(0–3–0)
Computer in Daily Life
การใช้งานระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ
โปรแกรมนาเสนอ โปรแกรมและเทคนิ คในการใช้งานเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาข้อมูล การท่องเว็บ การถ่ายโอนไฟล์ เป็ นต้น การพัฒนาเว็บไซต์อย่างง่าย
ด้วยเครื่ องมือสาเร็ จรู ปแบบต่างๆ โปรแกรมอรรถประโยชน์
Using of Microsoft Windows, configuring and troubleshooting; word processing,
spreadsheet and presentation software; Softwares and techniques for internet using such as
electronic mail, searching, internet surfing; file transferring; basic web site creation with web
development tools; utilility softwares

975-132

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
3(3–0–6)
Environmental Science
หลักการทางด้านนิ เวศวิทยา ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอันเนื่ องมาจากการเพิ่มจานวนประชากร เช่น
มลพิษทางน้ าและอากาศ ปั ญหาขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก การลดลงของโอโซน ฝนกรด การตัดไม้ทาลายป่ า พืชสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และสุ ขภาพของมนุษย์ การป้ องกันและการแก้ปัญหา ประเด็นทางด้านสิ่ งแวดล้อมร่ วมสมัย
พลังงานทางเลือกและความยัง่ ยืน
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Ecological principles; environmental impacts of population growth such as air and water
pollutions, hazardous and solid waste, global climate change, ozone depletion, acid rain,
deforestation, endangered species, their economic and human health impact, prevention and
problem solving; conventional environmental issues; alternative energy and sustainability
975-133

เคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3–0–6)
Chemicals in Daily Life
การจาแนกประเภทของสารเคมี สารเคมีที่ใช้ในบ้านเรื อน ใช้ในการเกษตร ใช้ใน
อุตสาหกรรม บางประเภท เครื่ องสาอาง ยา การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การใช้ และการทาลาย
สารเคมีที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์ระหว่างเคมีกบั สิ่ งแวดล้อม อุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย วิธี
ป้ องกันอุบตั ิภยั จากสารเคมีอนั ตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความเจ็บป่ วยที่เป็ นผลจากการรับ
หรื อสัมผัสสารเคมีอนั ตราย
Classification of chemicals; chemicals used in household, agriculture, and some industries;
cosmetics; medicines; suitable methods for transfer, storage, usage, and disposal of chemicals;
relationship between chemistry and environment; chemical industry in Thailand; prevention of
accidents from hazardous chemicals and first aids; sickness from taking and contact with hazardous
chemicals

975-134

วิทยาศาสตร์กายภาพ
3(3–0–6)
Physical Science
สสาร ปริ มาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี เคมีนิวเคลียส
สารละลาย กรด-เบส เคมีอินทรี ย ์ เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีกบั ชีวติ ประจาวัน พลังงานและแหล่งพลังงาน
การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้ า วิทยาศาสตร์ เชิงฟิ สิ กส์ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการดารงชี วติ และสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั และอนาคต
Matter, stoichiometry; atomic structure, periodic table, chemical bonding, chemical
nuclear; solution, acid-base; organism chemistry; environmental chemistry, chemistry in daily life;
energy and sources, production and use of electrical energy; physical science in daily life; effects of
science and technology
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975-135

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3–0–6)
Biological Science
ทฤษฎีพ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เช่น การกาเนิ ดชีวติ และวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ
พลังงานและชีวติ เซลล์และการสื บพันธุ์ของเซลล์ ชนิดของสิ่ งมีชีวติ หลักพันธุ กรรม พันธุ ศาสตร์
ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทต่อการดารงชี วติ และสิ่ งแวดล้อมในปัจจุบนั และอนาคต
Basic theory of biological science; origin and evolution of organism, life and energy, cells
and cellular reproduction, kinds of organisms; genetic principles, applied genetics, biological for
living and environment

975-140

ฟุตซอล
1(0-2-1)
Futsal
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาฟุตซอล
Basic knowledge, rules; futsal skill practice

975-141

บาสเก็ตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาบาสเก็ตบอล
Basic knowledge, rules; basketball skill practice

975-142

วอลเลย์บอลชายหาด
1(0-2-1)
Beach Volleyball
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
Basic knowledge, rules; beach volleyball skill practice

975-143

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาแบดมินตัน
Basic knowledge, rules; badminton skill practice
975-144
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการเต้นลีลาศ เพลงที่ใช้ในการลีลาศ การฝึ กปฏิบตั ิ
Basic skills and courtesy in dancing, dance music, practice
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975-145

แอโรบิค
1(0-2-1)
Aerobics
ความรู ้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง และการฝึ กปฏิบตั ิ
Knowledge about aerobics, movement with music skill, and practice

975-146

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
ความรู ้ ทักษะ คุณประโยชน์จากการออกกาลังกายแบบโยคะ และการฝึ กปฏิบตั ิ
Knowledge, skills, benefits of yoga and practice

975-147

เทควันโด
1(0-2-1)
Tae Kwon Do
ความรู ้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะกีฬาเทควันโด
Basic knowledge, rules, tae kwon do skill practice

975-148

การดาน้ า
1(0-2-1)
Scuba Diving
หลักการ อุปกรณ์และวิธีการดาน้ า วิทยาศาสตร์ สาหรับการดาน้ า การวางแผน การบันทึก
การแก้ปัญหาในการดาน้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึ กดาน้ าทั้งในสระและในทะเล
Principles, equipments and methods for diving; science for diving; planning, recording
and problem solving in diving; sample and data collecting techniques; diving practice in both
swimming pool and sea

975-150

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
3(3-0-6)
Preparatory English
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน ฟัง พูดในระดับพื้นฐาน คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างพื้นฐานของประโยคและไวยากรณ์ที่สาคัญ
Basic skills in English for reading, writing, listening and speaking; vocabulary; basic
important sentence and grammar structures
หมายเหตุ ให้ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม
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975-151

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Listening and Speaking
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-150 หรื อผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสังคม และในชั้นเรี ยน บูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยให้การฟัง การพูดเป็ นความสาคัญลาดับแรก เพิ่มพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่ อสาร
และการเรี ยนภาษา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งต่าง ๆ จดบันทึก
จัดระบบข้อมูลเพื่อนาไปใช้เขียนเรี ยงความขนาดสั้น
English skills for communication in the society and classroom; integrating English skills
with listening and speaking as a priority; enhancing and developing strategies of communication
and language learning; promoting English self-study by using information from different sources,
note-taking, and organizing information for short essay writing

975-152

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-150 หรื อผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธี
ในการเรี ยนรู ้ภาษา บูรณาการทักษะทางภาษา การอ่านเพื่อจับใจความและเข้าใจในรายละเอียด เน้น
เนื้อหาในหัวข้อเรื่ อง และประเด็นร่ วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์
บทความในนิตยสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบรรยาย อธิ บายขั้นตอนหรื อขบวนการ
ที่ไม่ซบั ซ้อน
English skills for communication at a higher level; developing language skills and language
learning strategies; integrating language skills; reading for ideas and details by focusing on subject
content, contemporary issues and semi-academic topics from different sources of information i.e.
newspapers, magazine articles, and electronic sources; writing to describe and explain simple processes

975-200

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
1(0-0-3)
Co-curricular Activities
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็ นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม จิตสานึกสาธารณะ การทางานเป็ นทีมทั้งในสาขาวิชาและ
หรื อระหว่างสาขาวิชา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking
within and/or across disciplines under the supervision of advisors
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975-210

ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local studies
ศึกษาท้องถิ่นในบริ บทต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมมนาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
Studies of local contexts in different aspects such as history, geography, economics,
society, culture, politics, government, language, science and technology, local wisdom; seminars for
local development

975-211

รัฐศาสตร์และการเมืองไทย
3(3-0-6)
Political Science and Thai Politic
ศึกษาขอบเขตของรัฐศาสตร์ ในฐานะที่เป็ นสาขาของสังคมศาสตร์ และความเกี่ยวพันกับ
ศาสตร์ สาขาอื่น ศึกษาแนวคิด หลักการในเรื่ องของรัฐ การเมือง ระบบรัฐบาล พรรคการเมือง กลุ่ม
อิทธิ พล กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง พฤติกรรมของประชาชนต่อแนวความคิดทางการเมือง
กระบวนการทางเมือง และการเมืองไทยปัจจุบนั
Studies of political science scope as a branch of social science and relation to other
disciplines; perspectives and principles of the state, politics, governmental system, political party,
influential group, interest group, political group; people’s behaviors related to political ideology,
political process, and current Thai politics

975-240

กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1(0-2-1)
Sport and Personal Development
ความสาคัญของกิจกรรมกีฬาในการพัฒนาองค์กร การเลือกกิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพและ
การปรับปรุ งบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และภาวะผูน้ าในการจัดกิจกรรมกีฬา การวางแผนและจัด
กิจกรรมกีฬา เทคโนโลยีกบั อุปกรณ์การออกกาลังกาย
The importance of sports in organizational development; selection of sports for health and
personality improvement; human relation and leadership in sport organization; planning and
implementing sporting activities; technology and sport equipment
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975-241

การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
1(0-2-1)
Camping
องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การสารวจพื้นที่ อุปกรณ์และการวางแผน
งบประมาณของค่ายพักแรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรมประเภทต่างๆ เช่น ค่าย
ในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่ าอนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพักแรม
Organising components, planning, site survey, equipment and budgeting of camping;
recreational activities and camping; types of camping i.e. urban, beach, conservation forest, and
special purpose camping; environmental conservation and camping

975-250

ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจ
3(3-0-6)
English for Business
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรื อผูท้ ี่ผา่ นการสอบยกเว้น
ศัพท์และสานวนทางธุ รกิจ ฝึ กฟังข้อความ เรื่ องราว บทสนทนาเชิงธุ รกิจ ฝึ กสนทนา
ภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การติดต่อนัดหมาย การเจรจาต่อรอง การนาเสนอ
ผลงาน การเขียนจดหมาย บันทึกข้อความและรายงาน
Business vocabulary and terms; practice listening to business expressions, stories; practice
business conversation in various situations such as making appointment, negotiation, presentation,
writing letters, writing memo and report

975-251

การพัฒนาการอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
Reading and Writing Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรื อผูท้ ี่ผา่ นการสอบยกเว้น
การพัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การหาความหมายของคาจากบริ บท
การเข้าใจโครงสร้างประโยคซับซ้อน การอ่านจับใจความและสรุ ปความ วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์
ฝึ กการใช้เครื่ องหมายวรรคตอน การเขียนรายงาน การเขียนเรี ยงความ การเขียนเชิงอภิปราย การเล่า
เรื่ องราว
Effective reading and writing skill development, i.e. deriving meaning of words from context,
understanding complex sentence structures; reading for ideas and conclusions; analysis, interpretation,
synthesis; using punctuation; report, essay, argumentative and narrative writing
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975-252

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Conversation in English
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรื อผูท้ ี่ผา่ นการสอบยกเว้น
การฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน การสื่ อสารในสถานที่ ทางาน การพูด
สนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ การอภิปราย การกล่าวสุ นทรพจน์อย่างไม่เป็ นทางการ เน้นทักษะการ
ฟังและพูดโต้ตอบเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Practice English conversation in daily life; communication in workplace; conversation
related to job tasks; discussion; informal speech; listening and speaking skills for accurate and
appropriate communication

975-310

วิถีชีวติ กับสังคม
3(3-0-6)
The Ways of Life and Society
พัฒนาการของศาสตร์ทางสังคม แนวคิดในการศึกษาสังคม และวัฒนธรรมไทย ระบบ
อุปถัมภ์ ระบบสังคมไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวด
สิ ทธิ มนุษยชน โลกาภิวตั น์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบต่อสังคมไทย
Development of social science; perspectives in the study of Thai society and culture;
patronage system, Thai social system, local wisdom; basic knowledge about the human rights
section of the Constitution; globalization, social change and impact on Thai society

975-311

สังคมการทางาน
3(3-0-6)
Working Society
พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
สิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคล การสื่ อสารและการอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นในสังคม จิตวิทยาในการทางาน
การทางานเป็ นทีม การเมืองในองค์กร การประกันสังคมและสวัสดิการ จริ ยธรรมและคุณธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ ปั ญหาทางสังคม อาชญากรรมและการป้ องกัน
Human behavior; social behavior; relationships between human, environment and
technology; individual rights and freedom; communication and living with others in the society;
workplace psychology; team work; organizational politics; social security and welfare; occupational
ethics and morality; social problems, crimes and prevention
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975-450

ทักษะการนาเสนอและการเป็ นผูน้ า
3(3-0-6)
Presentation and Leadership Skills
ทักษะการนาเสนอผลงาน ได้แก่ การเตรี ยมการนาเสนอ การนาเสนอ การใช้โสตทัศนูปกรณ์
การใช้ภาษาท่าทาง น้ าเสี ยง การจบการนาเสนอ การตอบข้อซักถาม เทคนิคในการสื่ อสาร คาศัพท์
สานวนที่ใช้ในวงการธุ รกิจ
Presentation skills, i.e. preparing, presenting, using audio visual equipments, using body
language and voice, ending presentation, answering questions; communication techniques; business
vocabulary and expressions

975-451

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรื อผูท้ ี่ผา่ นการสอบยกเว้น
ศัพท์และสานวนเชิงวิชาการ รู ปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ การอ่านและ
ฟังบทความเชิงวิชาการ การเขียนสรุ ปใจความ การสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการ
Academic vocabularies and expressions; format and structure of academic writing; reading
and listening to academic articles; summary writing; academic discussion and commenting

975-452

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรื อผูท้ ี่ผา่ นการสอบยกเว้น
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเตรี ยมตัวเพื่อสมัครงานและการหางานการเขียนประวัติ
ส่ วนตัวโดยย่อ การสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
English language skills for job application, writing resume, job interview; writing
application letter and related materials
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายของธุ รกิจ การประกอบธุ รกิจประเภทต่างๆ หลักเศรษฐศาสตร์ และปั ญหาต่างๆ
โครงสร้างและการดาเนินงานขององค์กรธุ รกิจ การจัดการแรงงานและบริ หารบุคคล การตลาด
การเงิน กฎหมายธุ รกิจและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business definitions; business categories; economics concepts; organization structure;
human resource and personal management; marketing; financial, business laws and ethics

976-110
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976-121

ระเบียบวิธีทางสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Methods
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ความหมายของข้อมูล ความจาเป็ นของการใช้
ข้อมูล ประเภทของข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล ระเบียบวิธีเก็บรวบรวมของข้อมูล หลักเบื้องต้น
ของการสารวจสิ่ งตัวอย่างและการทดลอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็ นและการแจก
แจงความน่าจะเป็ น การแจกแจงตัวแปรสุ่ มเต็มหน่วย การแจกแจงของการซักตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
จาแนกทางเดียว การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดี่ยว โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติ
Meaning, scope and advantage of statistics; meaning of data; type and sources of data;
data collection methodology; principal of sample observation and experiment; data analysis;
probability and distributions; sampling and variables distribution; parameters estimation and
hypothesis testing; Chi-square test; one-way ANOVA, simple regression and correlation; utility
softwares for statistic

976-200

หลักการธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Principles of Electronic Business
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130 และ 976-110 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
แนวคิ ดและหลักการของธุ รกิ จอิ เล็ กทรอนิ กส์ องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของธุ รกิ จ
อิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการทาธุ รกิ จอิเล็กทรอนิ กส์ กระบวนการทางธุ รกิจ ตัวแบบธุ รกิ จ
หลักการของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การค้าในรู ปแบบต่างๆ เช่น ธุ รกิจกับธุ รกิ จ ธุ รกิจกับลูกค้า การ
วางแผนทรั พยากรขององค์กร การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน การจัดการลู กค้าสัมพันธ์ การประสาน
โปรแกรมประยุกต์ขององค์กร การเงินและความปลอดภัยในการทาธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้อง แนวโน้ม ของธุ รกิ จ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นอนาคต ตัวอย่า งเทคโนโลยีที่ นามาประยุก ต์ใ ช้
กรณี ศึกษา
Introduction to electronic business; electronic business components and architectures;
electronic commerce technology; business processes; business models; principles of electronic
commerce, models in electronic commerce such as business-to-business, business-to-consumer;
enterprise resource planning (ERP), supply chain management (SCM), customer relationship
management (CRM), enterprise application integration (EAI), financial and security in electronic
transaction processing; laws and trends in electronic business; case studies
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976-210

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด การกาหนดกลยุทธ์
การตลาด การวางแผนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย การกระจายสิ นค้า การกาหนด
ราคาและนโยบาย การส่ งเสริ มการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ
Introduction to marketing; analysis of market; strategic planning; trading plan; product
selling and distribution channels; pricing and policy; international marketing and promotion

976-211

หลักการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting and Accounting Information Systems
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของหลักบัญชี การบันทึกบัญชีข้ นั ต้น ระบบสิ นค้าคงคลัง
ค่าเสื่ อมราคา การจัดทารายงานทางการเงิน แนวคิดและหลักการบัญชีตน้ ทุน การจาแนกและ
ตีความหมายผลการดาเนินงานทางธุ รกิจ การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานบัญชีเบื้องต้น
Basic concept of accounting; posting a simple account; inventory; depreciation; financial
report; fundamentals of cost accounting; classification and interpretation of business performance;
applying computer in accounting

976-220

คณิ ตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4(4-0-8)
Mathematics for Information Technology
ตรรกศาสตร์ เซตและพีชคณิ ตของเซต ระเบียบวิธีพิสูจน์ทางคณิ ตศาสตร์ ฟังก์ชนั และ
ความสัมพันธ์ ความน่าจะเป็ น พีชคณิ ตบูลีน ทฤษฎีกราฟ ระบบจานวน เมตริ กซ์ เวกเตอร์
ไฟไนท์ออโตเมตา
Logic, sets and set operations; mathematical reasoning, induction; functions and relations,
probability; boolean algebra; graph theory; number system; matrices and vector; finite automata

976-231

หลักการการสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Data Communications and Computer Networks
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 977-130 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโปรโตคอล สถาปั ตยกรรม และกระบวนการทางานของมาตรฐาน
โอเอสไอ และ TCP/IP การส่ งและสื่ อสารข้อมูลแบบต่างๆ ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการเข้ารหัสสัญญาณ
อนาล็อกและดิจิตอล การมอดูเลตสัญญาณ การสื่ อสารข้อมูลแบบแพคเกจสวิชชิ่ง เครื อข่ายแบบ
ท้องถิ่น เครื อข่ายระยะไกล ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเครื อข่ายเคลื่อนที่และแบบไร้สาย การจัดทาเคเบิล
สาหรับเชื่อมต่อเครื อข่าย การกาหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ใช้ในเครื อข่าย การแบ่งกลุ่มเครื อข่าย
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พื้นฐานการติดตั้งอุปกรณ์เครื อข่ายแบบต่างๆ และการแก้ปัญหาเครื อข่าย การกาหนดความปลอดภัย
พื้นฐานในเครื อข่าย การตรวจสอบและแก้ปัญหาพื้นฐานของเครื อข่าย กรณี ศึกษา
Overview of protocols and architecture of OSI model and TCP/IP; data transmissions and
communications; encoding and decoding; analog and digital signal; signal modulations; packet
switching; LAN – MAN – WAN technologies; mobile & wireless networks; network cabling; IP
addresses allocations and subnetting; network devices configurations and troubleshooting; network
security; basic network troubleshooting; case studies
976-240

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130 และ 977-140 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
อ็อบเจกต์และหลักการเชิงอ็อบเจกต์
องค์ประกอบพื้นฐานและคุณสมบัติของอ็อบเจกต์
ข้อมูลนามธรรม การซ่อนสารสนเทศ คลาสและตัวอย่าง ข้อความ กรรมวิธี โพลีมอร์ ฟิซึ ม การ
ถ่ายทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
การประยุกต์หลักการเชิงอ็อบเจกต์
Object and principle of object-oriented; basic components and characteristics of object,
abstract data type, information hiding, class and instance, string, method, polymorphism,
inheritance; introduction to object analysis and design; object-oriented programming; objectoriented applications

976-241

การโปรแกรมเว็บ
Web Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:

3(2-2-5)
977-130

หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร

หลักสู ตร
หลักการของตัวบริ การเว็บและเว็บบราวเซอร์ เทคนิ คในการสร้ างโปรแกรมประยุกต์เว็บ
ภาษาในการทาสคริ ปต์และการเขียนโปรแกรมสาหรับงานประยุกต์เว็บการต่อเชื่ อมกับระบฐานข้อมูล
การจัดการทรัพยากรในสภาพแวดล้อมแบบกระจายสาหรับงานประยุกต์เว็บ การเปรี ยบเทียบระหว่าง
งานประยุกต์เว็บแบบอิงตัวให้บริ การและแบบอิงผูร้ ับบริ การ
Principle of web service and web browser; web programming technique; script language
and web programming language; connection to database; distributed resource management for web
application; the comparison between server-based application and client-based application
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976-261

เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน:977-130 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
หลัก การ องค์ป ระกอบและรู ป แบบของมัล ติ มี เ ดี ย เช่ น อัก ษร ภาพ เสี ย ง วิ ดี โ อ และ
แอนิ เมชัน การออกแบบและกระบวนการการผลิต มัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการสร้างมัลติมีเดีย การ
ประยุก ต์ใ ช้ ม ัล ติ มี เ ดี ย ในการสื่ อ สารตลอดจนการใช้ป ระโยชน์ จ ากโทรคมนาคมและเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างมัลติมีเดีย
Principles and elements of multimedia such as text, image, sound, video, and animation;
multimedia design and production process; multimedia technologies; multimedia applications for
communications; utilization of telecommunications and computer network to create multimedia

976-303

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุ รกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism Business
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-200
ความรู ้พ้นื ฐานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มา ความสาคัญและแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร และการประกอบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วย
การทางานของระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขั้นตอนการพัฒนา และวิธี
ปฏิบตั ิในการก่อตั้งและควบคุมระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โปรแกรมการปฏิบตั ิงาน ในระบบการ
ท่องเที่ยว ทั้งระบบ Front และ Back Office การศึกษาและวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างจากเว็บไซต์บน
อินเทอร์ เน็ตในธุ รกิจการท่องเที่ยวจริ ง
Introduction to tourism industry, information and communication technology in tourism
industry revolution and strategic management: issue – challenges – trends, responsible
organizations for electronics tourism; steps in electronics business monitoring and development
process; software for front and back office system; study and analysis of website case studies in
tourism industry

976-311

พฤติกรรมองค์กร
3(3-0-6)
Organization Behavior
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร สภาพแวดล้อมทัว่ ไป
ในองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคล ภาวะผูน้ า การสร้างแรงจูงใจ ข้อขัดแย้งและการพัฒนาบุคลากร
Behavior of organization members; relationship among organization members;
environment affecting organization behavior; leadership; motivation; conflict; and human resource
development
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976-312

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการประยุกต์
3(3-0-6)
Accounting Information Systems and Applications
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-211
การไหลเวียนของข้อมูลในองค์กร ระบบข้อมูลทางการบัญชี และการเงินที่มีความสัมพันธ์
ต่อการจัดองค์กร การจัดการและควบคุมข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีบริ หาร การเลือกใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Circulation of information in an organization; accounting and financial data systems and
relationship to organization management; management and control of accounting and financial data;
management accounting system; selection of accounting information system

976-313

การลงทุน
3(3-0-6)
Investment
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-211
รู ปแบบ พื้นฐานและทฤษฎีการลงทุนแนวใหม่ ตราสารทางการเงิน หลักการในการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงของตลาดเงิน ตลาดทุน และการศึกษาด้านหลักทรัพย์ทางการเงิน การวัดอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ ยง การให้สินเชื่อ ประสิ ทธิ ภาพของตลาด การบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ผสม
การบริ หารภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ
Fundamentals and theory of modern investment; financial market instruments; risk
analysis of financial market; investment market; financial asset; measurement of return and risk;
loan; marketing effectiveness; portfolio management under various situations

976-320

การวิจยั ดาเนินการ
3(2-2-5)
Operation Research
ปรัชญาและประวัติความเป็ นมาของการวิจยั ดาเนินงาน การโปรแกรมเชิงเส้น ปั ญหาการ
จัดสรรทรัพยากร ปั ญหาการขนส่ ง การวิเคราะห์ข่ายงานแบบ PERT และ CPM ตัวแบบการจัดการ
สิ นค้าคงคลัง การประมาณการและการพยากรณ์ การโปรแกรมเชิงพลวัต ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจยั ดาเนินงาน
Philosophy and history of Operations Research (OR); linear programming; resources
allocation problems; transportation problems; network models including PERT and CPM; inventory
control models; estimation and prediction, dynamic programming; OR softwares
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976-330

แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
Operating Systems Concept and Technology
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 977-130 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ประวัติความเป็ นมาของระบบปฏิบตั ิการ ระบบประมวลผลแบบเก็บรวบรวมและแบบใช้
เวลาร่ วม ระบบควบคุมการปฏิบตั ิการแบบทันที การจัดการโพรเซส การจัดการความจาหลัก การ
จัดการระบบข้อมูลนาเข้าและแสดงผลลัพธ์ โครงสร้างการขัดจังหวะ การจัดสรรทรัพยากรใน
ระบบมัลติโปรแกรม วิวฒั นาการของเทคโนโลยีระบบปฏิบตั ิการ กรณี ศึกษา
History of operating system; batch processing and time-sharing processing; real-time
control operating system; processes and synchronization; memory management; input/output
management; interrupt structure; resource allocation in multiprogramming system; evolution of
operating system technology; case studies

976-331

การบริ หารระบบเซิร์ฟเวอร์
Server Systems Administration
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-231

3(2-2-5)
หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร

หลักสู ตร
หลักการทางาน เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของเซิ ร์ฟเวอร์ ประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์เซิ ร์ฟเวอร์ เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ระบบไคลเอ็นท์/เซิร์ฟเวอร์ ข้อพิจารณาของระบบเครื อข่ายระบบเปิ ด ผลกระทบของการ
ติดต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟิ กบนเทคโนโลยีของเซิ ร์ฟเวอร์ แบบต่างๆ
การโปรแกรมแบบไคลเอ็นท์/
เซิ ร์ฟเวอร์ การประมวลผลทรานแซคชัน่ แบบออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยและทิศทางใน
อนาคตของเซิ ร์ฟเวอร์ ประเภทต่างๆ
Principles of server, technologies and strategies such as file server, web server,
client/server; criteria in open network system; impacts of graphic user interface on various server
technologies; client/server programming; online transaction processing; security and trends of
various kind of server
976-332

การบริ หารและการจัดการเครื อข่าย
3(2-2-5)
Network Administration and Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-231
หลักการเบื้องต้นในการควบคุมและการจัดการเครื อข่าย การติดตั้ง การคอนฟิ กซอฟต์แวร์ ที่
ใช้ในการจัดการเครื อข่าย การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริ การ
ต่างๆในเครื อข่าย การบริ หารจัดการกับบริ การและโปรโตคอลต่างๆ การหาจุดคุม้ ทุน และการจัดสรร
ทรัพยากรในระบบเครื อข่าย จริ ยธรรมในการใช้งานเครื อข่าย
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Principles of network control and management; network installation; software
configuration for network management; efficiency improvement and security of products and
services in network; services and protocols administration and management; break even point
computation; network resources allocation; morality in using network
976-333

การออกแบบและการจัดการเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Management
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 976-241 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
หลักการในการออกแบบเว็บ การออกแบบโครงสร้างของเว็บและเนวิเกชัน การออกแบบ
โครงสร้างของไฟล์ โฟลเดอร์และระบบฐานข้อมูลในเว็บ หลักการทางานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การ
ออกแบบโครงร่ างของเว็บเพจ การจัดวางตาราง เฟรม การใช้สี รู ปแบบและขนาดของ ตัวอักษร
รู ปภาพ กราฟิ กและระบบมัลติมีเดียบนเว็บเพจ หลักการในการออกแบบเว็บที่ใช้กบั อุปกรณ์ไร้สาย
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ บทบาทและหน้าที่ของเว็บมาสเตอร์ การตรวจสอบคุณภาพของเว็บ
กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการจัดการเว็บ
Page design; designing web structure and navigation; designing file; folder and organizing
web information; web server role; designing web site structure, table, frame, colors; designing web
for wireless system such as mobile phone; webmaster role; web quality examination; case studies in
page design and web organization

976-350

ปฏิบตั ิการการบริ หารระบบฐานข้อมูล
1(0–3-0)
Database Systems Administration Laboratory
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 977-250 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
การสร้างและการเตรี ยมการจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล การจัดการการจัดเก็บข้อมูล การย้าย
และนาเข้าฐานข้อมูลในระบบเดียวกันและในต่างระบบกัน วิธีการสารองและเรี ยกคืนข้อมูล การ
ออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อความรวดเร็ วในการเรี ยกใช้
Database creation and preparation; data storage management; exporting and importing for
homogenous and heterogenous database; data back-up and retrieval; database design for fast data
access
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976-351

ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Database Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-250
องค์ป ระกอบของระบบจัดการฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ ก ารติ ด ตั้ง และปรั บ ระบบจัด การ
ฐานข้อมูล การจัดการระบบฐานข้อมูลแบบผูใ้ ช้หลายคน ความเป็ นเอกภาพและความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล การคืนสภาพของฐานข้อมูลเมื่อเกิดความเสี ยหาย การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ผา่ นเว็บ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
Relational Database Management System components, installation and configuration of
Database Management System; database system management for multi-user; database integrity
and security; database recovery; applying relational database for web; modern database
technologies

976-353

การจัดการความรู้
Knowledge Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-250

3(2-2-5)
หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร

หลักสู ตร
หลักการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความต้องการความรู้ขององค์กร การ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การนาระบบการจัดการความรู้ไปใช้งานจริ ง
และการบารุ งรักษา
Principle of knowledge management; knowledge representation; knowledge requirement
analysis; knowledge management system analysis, design and development; knowledge
management applications; knowledge management system maintainance
976-360

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร

หลักสู ตร
หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์ และผูใ้ ช้ การประเมินส่ วน
ติดต่อผูใ้ ช้ วิศวกรรมการนาไปใช้ การวิเคราะห์ การออกแบบโดยยึดผูใ้ ช้เป็ นหลัก โมเดลเชิงหลักการ
เหตุและผลในการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง เมนูและคาสั่ง อินพุต เอาท์พุต เสี ยง
และรายงาน การปรับระบบให้เข้ากับความต้องการแบบทัว่ ไปและแบบเฉพาะ สถาปั ตยกรรมของ
ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ กรณี ศึกษาและโครงงาน
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Psychological concept of the human-computer interaction; evaluation of user interface,
usability engineering; user-oriented analysis and design; principle model; cause and effect in
software design; window design, menu, command, input, output, sound and report; modification of
the system to meet general and specific user requirements, interface architecture, case studies and
projects
976-392

เตรี ยมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
1(0-3-0)
Pre-Cooperative Education and Practical Training
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
กระบวนการของสหกิจศึกษาและ
ฝึ กงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึ กงาน ความรู ้พ้นื ฐานและเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู ้พ้นื ฐานที่จาเป็ นสาหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอและ
การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน จิตวิทยาในการทางาน
Concepts of cooperative education and practical training; process of cooperative education
and practical training; regulations and permissions related to cooperative education and practical
training; basic knowledge and techniques in job application e.g., company selection, writing the job
application, interviewing; basic knowledge and techniques for apprentice e.g., presentation and
report writing techniques, personality in working place, social psychology

976-402

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Banking
ศึกษาวิวฒั นาการ โครงสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่นามาใช้ในระบบงาน
ธนาคาร ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการทาธุ รกรรมต่างๆ ของธนาคาร เช่น ระบบการฝากเงินและ
ถอนเงิน ระบบการโอนเงิน ระบบการจัดการเงินกู้ ระบบการจัดการบัตรเครดิต/เดบิต การทาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดซื้ อขาย การนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้งาน ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น และระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่มีการใช้งานในธนาคาร
Evolution, organization, and information technologies in Electronics Banking; information
system for banking transaction, e.g., money deposit and withdrawal, money transferring, loan,
debit-credit card, electronic point of sale and other related systems; application and integration of
electronics trading and electronics banking
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976-411

การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 976-110 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
การฝึ กเเละเตรี ยมความพร้อมเป็ นผูป้ ระกอบการ
เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบตั ิการ
การศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การประเมินโอกาสในการทาธุ รกิจ รวมถึงปั ญหาเเละเเนวทางเเก้ไขที่
เกิดขึ้นในธุ รกิจ วิธีการจัดเตรี ยมเเผนธุ รกิจ โดยเน้นการวางแผนด้านการตลาด เเผนการเงิน แผน
กาลังคน และแผนการบริ หารการจัดการ ปฏิบตั ิการ: นักศึกษาจะต้องนาเสนอแผนธุ รกิจ
Training-based course for preparation of new business entrepreneurs, including businessoriented concepts, relevant indicators and factors, business opportunity analysis, problems and
solutions in business, business plan writing; emphasis on the planning in marketing, financial,
human resource, and business operations; a business plan report is required from students

976-430

การจัดการความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Systems Security Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-231
ความรู ้ทวั่ ไปด้านความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์
การคุม้ ครองความมัน่ คงในระดับ
กายภาพ การรักษาและควบคุมความมัน่ คงระบบฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล
ความมัน่ คงของฐานข้อมูล ความมัน่ คงของระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูล ความมัน่ คงระดับ
ไมโครคอมพิวเตอร์ และไวรัส ความรู ้ที่จาเป็ นด้านความมัน่ คงในแง่ กฏหมาย จริ ยธรรม และการ
บริ หารงาน การวางแผนกูภ้ ยั แนวโน้มเทคโนโลยีดา้ นความมัน่ คง
Introduction to computer security; physical security protection; hardware and software
security maintenance and control; data encryption techniques, database, network and
communication, microcomputer security and viruses; security issues:- laws, morality,
administration, recovery planning and trend in security technology

976-431

เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สาย
3(2-2-5)
Wireless Communication Technology
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-231
เทคโนโลยีของการสื่ อสารไร้สายแบบต่างๆ
การรับ-ส่ งสัญญาณข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
ระบบสื่ อสารไร้สาย การพัฒนาโปรแกรมบนไมโครเบราเซอร์ ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล
Various types of wireless technology; data signal transmission via wireless system;
microbrowser programming for to database system
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976-440

การพัฒนาเว็บเซอร์วสิ
Web Services Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-241

3(2-2-5)
หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร

หลักสู ตร
แนวคิดและหลักการของเว็บเซอร์ วสิ
การประยุกต์ใช้เว็บเซอร์ วสิ กับธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
สถาปัตยกรรมและกระบวนการทางานของเว็บเซอร์ วสิ
โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซอร์ วสิ
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบต่างๆ ประวัติความเป็ นมา มาตรฐานและ
ไวยากรณ์ของ XML การแปลงและจัดรู ปแบบเอกสารโดยใช้ภาษาต่างๆ เช่น XSL, XSLT เป็ นต้น
การรับส่ งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บเซอร์ วสิ โดยใช้เครื่ องมือแบบต่างๆ การพัฒนา
เว็บเซอร์ วสิ แบบไลท์เวท การรักษาความปลอดภัยของเว็บเซอร์ วสิ ตัวอย่างของเว็บเซอร์ วสิ ในธุ รกิจ
ประเภทต่างๆ
Concepts and principles of web services; applying web service to electronics business;
web services architecture and processes; web services protocols; electronic data interchange
standards; history, standard and grammar of XML; document transformation and formatting using
languages such as XSL, XSLT; message interchange between computers; web services
development tools; lightweight web services development; security issues in web services; case
studies about applying web services to business
976-441

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Device Application Development
รายวิช าบั งคั บ เรี ยนก่ อ น:
976-231 และ 976-241 หรื อตามความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
เทคโนโลยีและระบบปฏิบตั ิการสาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ เครื่ องมือในการพัฒนา ทดสอบ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมที่มีการติดต่อกับ
เครื อข่าย การพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ระบบแสดงผล เสี ยง และอุปกรณ์เชื่อมโยง
Technology and operating system for mobile devices; designing and developing
application programs for mobile devices; mobile application developing tools; network
programming; interface programming for mobile devices
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976-452

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information Systems
หลักการเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการความเสี่ ยง การวางแผนการดาเนินงาน และการควบคุมระบบ
สารสนเทศ การบันทึกเหตุการณ์หรื อข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนิ นงานทางด้านคอมพิวเตอร์
และการวางแผนแก้ไข กรณี ตวั อย่าง การจัดการสารสนเทศในองค์กรต่างๆ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการระบบสารสนเทศ จริ ยธรรมและผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อสังคม
Principles of information management; role of information in organization; information
resource management; risk management; information system planning and controlling; logging of
events and exceptions in computer processing; case studies; management of information in an
organization; related technologies of information system management; ethics and impacts of
information system on society

976-494

ข้อกฎหมายและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Legal and Ethical Considerations in Information Technology
ประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ความเป็ นส่ วนตัว ความเป็ นเจ้าของ การ
เข้าถึ งข้อมูล ความถู กต้องแม่นยา ทรั พย์สินทางปั ญญา สิ ทธิ และการคุ ม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
สิ ทธิ ส่วนบุคคล สิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฏหมายที่เกี่ ยวข้องกับผูใ้ ช้
และผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร ปั ญหาทางกฎหมาย กรณี ศึกษา
Ethical issues in information and communication technology e.g., information privacy,
information property, information accessibility, information accuracy; intellectual property, rights,
information technology laws, laws related to users and developers, data and information laws,
problems, case studies

977-120

คณิ ตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics I
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั และกราฟของความสัมพันธ์ ลิมิตและความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์และการ
ประยุกต์ ปริ พนั ธ์และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกดั เชิงขั้ว
Relations, functions and graph of relations; limits of functions and continuity;
differentiation and applications; integration and applications; improper integral; polar coordinates
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977-121

คณิ ตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematics II
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-120
อนุกรมของจานวนจริ ง อนุกรมกาลัง เรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิติ ฟังก์ชนั หลายตัว
แปร การหาค่าเหมาะที่สุด อนุพนั ธ์ยอ่ ย สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับหนึ่งและการประยุกต์
แคลคูลสั เชิงอนุพนั ธ์ของเวกเตอร์
Series of real numbers; power series; three-dimensional analytic geometry; multiple
variable functions; optimization techniques; partial differential equations, first order of ordinary
differential equation and applications; differential vector calculus

977-130

คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรม
3(2-2-5)
Computer and Programming Concept
วิวฒั นาการและยุคของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และส่ วนประกอบต่างๆของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขจานวนและรหัสการแทนอักขระ การเก็บข้อมูลและวิธีการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่ อสารและเครื อข่าย มารยาทและจริ ยธรรมในการใช้เครื อข่าย วงจร
ตรรกะและปั ญหาเชิ งตรรกะ ภาษาการโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธีโดยใช้ผงั งานและการ
โปรแกรมเทียม การพัฒนาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยเน้นการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กร หน้าที่ของบุคคลในระบบงานคอมพิวเตอร์
Evolution and era of computer; computer system and component; number system,
operation and code; computer data storing and processing; technology of communications and
networking; ethic and morality in network communication; logic circuit and logic problem;
computer programming language and software; flowcharts and pseudocode; structured
programming; deployment of computer system in an organization; roles of computer person

977-131

หลักการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Computer Architecture
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 977-130 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ลักษณะของสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลแบบต่างๆ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ผลกระทบที่มีต่อการออกแบบและขีดความสามารถของระบบ การประเมินราคาต่อขีดความสามารถ
การออกแบบชุ ดคาสั่ง หน่ วยประมวลผลกลาง ระบบไอโอ ลาดับขั้นของหน่ วยความจา การทางาน
แบบสายท่อ การประมวลผลแบบขนานและแบบเวกเตอร์ สถาปั ตยกรรมแบบริ สก์ ตัวประมวลผล
แบบซุ ปเปอร์ สเกลาร์ การทางานของส่ วนควบคุม การควบคุมโดยใช้ไมโครโปรแกรม
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Computer architecture; data representation; impacts of design and capacities on system
performances; cost; instruction set and design; operation of CPU, ALU; input/output system;
memory hierarchies; pipelining; parallel and vector processing; RISC; super-scalar processor,
device and microprogrammed controllers
977-140

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structures and Algorithms

3(2-2-5)

รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 977-130 และหรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร

การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน รหัสเทียม มโนทัศน์เกี่ยวกับโครงสร้าง
ข้อมูล กาวรวัดประสิ ทธิ ภาพของขั้นตอนวิธี โครงสร้ างข้อมูลเชิ งรายการ แบบคิว แบบเรี ยงซ้อนกัน
กราฟ รู ปต้นไม้ การเรี ยกซ้ า การเรี ยงลาดับ การเรี ยงลาดับแบบฮีป การค้นหา การหาเลขที่อยู่แบบ
แฮช การค้นหาแบบทวิภาค และขั้นตอนวิธีแบบขนาน
Problem solving using computers, algorithm, flowchart, pseudocode; data structure
concepts; algorithm efficiency measurement; linked list; queue; stack; graph; tree; recursion;
sorting; heapsort; searching; hashing; binary search; parallel algorithms
977-190

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 1
1 ถึง 3 หน่วยกิต
Workshop I
(X–Y–Z)
การอบรมเชิ ง ปฎิ บ ั ติ ก ารทางด้ า นเทคโนโลยี ห รื อวิ ท ยาการสาขาใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่สาขากาหนด
Workshop on current technologies related to software engineering

977-212

หลักการเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Principles of Engineering Economics
หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา การเสื่ อมราคา การประเมินและการเลือกทางเลือกในการตัดสิ นใจ มูลค่าปั จจุบนั อัตรา
ผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน การ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน
Principle of Economics; investment concepts; time value of money; depreciation
adjustment; analysis of capital and operating costs of engineering alternatives; net present value;
benefit-cost ratio; replacement and retirement of assets; break even analysis; sensitivity of change
analysis; decision making under risk and uncertainty
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977-241

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-240 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร

หลักสู ตร
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ กระบวนการยูนิฟายด์ การโมเดลโดยใช้
ภาษา UML การกาหนดกรณี ใช้งาน การออกแบบอ็อบเจกต์และพฤติกรรมของอ็อบเจกต์จากกรณี ใช้
งาน การใช้แบบแผนการออกแบบ พื้นฐานในการออกแบบซอฟต์แวร์ การเตรี ยมข้อมูลจากการ
วิเคราะห์และออกแบบให้พร้อมสาหรับนาไปจัดสร้าง การจัดทาเอกสารประกอบโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การศึกษากรณี ตวั อย่าง
Overview of the object-oriented analysis and design; unified process; Unified Modeling
Language (UML); use case for object and behavioral designs; basic design pattern for software
design; the analysis and design expansion for implementation; project documentation; case study
977-242

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ นั สู ง
3(2-2-5)
Advanced Object-Oriented Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-240
เทคนิคการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ นั สู ง
การเขียนโปรแกรมส่ วนโต้ตอบกับผูใ้ ช้แบบ
กราฟิ ก (GUI) การโปรแกรมแสดงผลภาพกราฟิ ก 2 มิติและ 3 มิติ การติดต่อกับฐานข้อมูล การ
ควบคุมทรานเซ็กชัน่
แบบฟอร์ มและการออกรายงาน
การติดต่อผ่านระบบเครื อข่ายโดยใช้
โปรโตคอลแบบต่างๆ การเรี ยกใช้งานเมธอดข้ามเครื่ อง
Advanced object-oriented programming techniques; GUI programming; 2D and 3D
programming; application with database connection; transaction management; form and report;
network connection with various protocols; socket and remote method invocation

977-250

ระบบฐานข้อมูลสาหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Database Systems for Software Engineering

3(2-2-5)

รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 977-130 และ หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร

ข้อมูล สารสนเทศ และการบริ หารจัดการ หลักการและสถาปั ตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล กระบวนการนอร์ มลั ไลเซชัน การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้ แผนภาพอี-อาร์ การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ การ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย ODBC, JDBC เทคนิ คการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ให้อยูใ่ นรู ปแบบเชิ ง
อ็อบเจกต์
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Data, information and information management; database system concepts and
architectures; relational database management system; Structured Query Language (SQL);
normalization; Entity-Relationship (E-R) diagram; applying relational database; application with
database connection e.g., Open Database Connectivity (ODBC), Java Standard Database
Connectivity (JDBC), Object-Relational (O-R) mapping
977-290

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2
1 ถึง 3 หน่วยกิต
Workshop II
(X–Y–Z)
การอบรมเชิงปฎิบตั ิการทางด้านเทคโนโลยีหรื อวิทยาการสาขาใหม่ๆ
ที่เกี่ยวกับสาขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่สาขากาหนด
Workshop on current technologies which related to software engineering

977-291

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
320 ชัว่ โมง
Career Training
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ ไม่ต่ากว่า 320 ชัว่ โมง
Job practicing in an ICT professional office not less than 320 hrs

977-341

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เอ็กซ์เอ็มแอล
3(2-2-5)
XML Application Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-250
หลักการพื้นฐานของ XML องค์ประกอบและเทคนิคบนพื้นฐานของ XML ได้แก่ DTD,
XML schema, CSS, SAX และ DOM การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและโปรแกรมประยุกต์
บนวินโดวส์โดยใช้ XML การประมวลผลเอกสาร XML
Principles concept of XML; components and techniques based on XML e.g., DTD, XML
schema, CSS, SAX and DOM; XML for web-based and window-based development; XML
document processing
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977-350

การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
เป้ าหมายและความเป็ นมาของการค้นคืนสารสนเทศ ผลกระทบของเว็บที่มีต่อการค้นคืน
สารสนเทศ โมเดลพื้นฐานของระบบค้นคืนสารสนเทศ การทาสัญลักษณ์ ตัวเลขดัชนี และการสร้าง
เวกเตอร์สเปซ ตัววัดการทดสอบการค้นคืนสารสนเทศ การสื บค้นจากเว็บ ได้แก่ เสิ ร์ชเอนจิ้น สไปเดอร์
เมต้าโควร์ เลอร์ ชอปปิ้ งเอเจนต์
Goals and history of information retrieval (IR), impact of the web on IR; basic IR models;
basic tokenizing, indexing, and implementation of vector-space retrieval; experimental evaluation
of IR; web searching e.g., search engines, spiders, metacrawlers, shopping agents

977-355

คลังข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Warehouse and Application
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-250
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล ระเบียบวิธีพฒั นาระบบคลังข้อมูล
ขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูล การดาเนินการโครงสร้างข้อมูลแบบลูกบาศก์ ตลาดข้อมูล เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์กร
Data warehouse architectures and components; data warehouse development processes;
data warehouse design; data cube and operations; data mart; data warehouse design and
development tools; applying data warehouse to organization

977-361

คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Computer Graphics and Applications
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร

หลักสู ตร
พื้นฐานการวาด จุด เส้น รู ปทรงแบบ 2 มิติ การประมวลผลทางกราฟิ ก และการจัดการ
รู ปภาพ การโปรเจคชัน่ ภาพ 2 มิติ 3 มิติ และ 2.5 มิติ (กึ่ง 3 มิติ) การเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการแสดงและประมวลผลกราฟิ ก
Basic 2D drawing, dot, line, shape, form; graphics processing and image processing; 2D,
3D and 2.5D (semi-3D) projections; programming and application for graphic presentation and
processing
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977-362

การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Game Design and Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร

หลักสู ตร
การออกแบบและพัฒนาเกม ทฤษฎีเกม การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
เกม วัฏจักรการพัฒนาเกมเพื่อการค้า การเรี ยนรู ้แนวทางเบื้องต้นของการออกแบบเกมเพื่อให้เกิด
ความคิดในทางสร้างสรรค์ กรณี ศึกษาเกมในปั จจุบนั จริ ยธรรมและการจัดระดับเกม รวมทั้งเทคนิค
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา
Game design and development; game theories; computer game design and development;
game software; commercial game development life cycle; basic game design as an initiative idea;
case studies; ethics and level management of game; game development techniques
977-370

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Architecture
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130
รู ปแบบต่างๆ ของสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบโดยใช้มุมมองโครงสร้ างและ
มุ ม มองเชิ ง พฤติ ก รรม จุ ด แข็ง และจุ ดด้อยของแต่ ล ะรู ป แบบ การจัด ท าเอกสารสถาปั ต ยกรรม
ซอฟต์แวร์ การนาแบบแผนสถาปั ตยกรรมและแบบแผนการออกแบบมาใช้ใ นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียด กรณี ศึกษา
Software architectural styles, structural and behavioral viewpoints, strengths and
weaknesses; Software Architecture Document (SAD); architecture pattern and design pattern for
software architecture design implementation in detailed; case studies

977-371

การกาหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Requirement Specification and Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130
การจัดการและขั้นตอนในการก าหนดความต้องการทางซอฟต์แวร์ การเก็ บข้อมู ลความ
ต้องการ การวิเคราะห์ ความต้องการ การเจรจาเพื่อประนี ประนอมความต้องการ การกาหนดความ
ต้องการในรายละเอียด การตรวจสอบความต้องการ การติดตามความต้องการ และการจัดการความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงความต้องการ เทคนิ คและเครื่ องมื อต่างๆ ที่ ใช้ในการกาหนดความ
ต้องการและตรวจสอบความต้องการว่าตรงตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการหรื อไม่ รวมถึงการจัดทาร่ างขอบเขต
งานและข้อเสนอโครงการซอฟต์แวร์สาหรับภาครัฐและเอกชน
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Requirements management and development process; eliciting, analyzing, negotiating,
specifying, testing, traceability managing requirements and requirement change; techniques and
tools used to define and verify requirements ensuring customer satisfaction; Terms of Reference
(TOR) and proposal preparation for the government and private sectors
977-372

การพัฒนาและบารุ งรักษาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Construction and Maintenance
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130
เทคนิค และวิธีการในการแปลงขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จากมุมมองการออกแบบมา
สู่ มุมมองในการพัฒนา รู ปแบบการเขียนโค้ดโปรแกรม การทดสอบหน่วยซอฟต์แวร์ และการใช้งาน
เอกสารประกอบโปรแกรม หลักการ วิธีการ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้
เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการเวอร์ ชนั่ แบบก้าวหน้าและถอยกลับ หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและปรับปรุ งซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ผลกระทบ การโอนย้ายซอฟต์แวร์ การปรับโครงสร้าง
ซอฟต์แวร์ การทาวิศ วกรรมแบบย้อนกลับ ฟั งก์ชันที่ จาเป็ นสาหรั บสนับสนุ นและควบคุ ม ในการ
บริ หารและจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดช่วงชี วิตของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
นาโปรแกรมเครื่ องมื อ CASE เพื่ อการตรวจสอบและติ ดตามการจัดเก็ บ ผลผลิ ตจากการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
Techniques and methods to translate a software design into an implementation language,
coding styles, unit test and using of program documentation; concepts, methods, processes and
techniques for software changeabiliy, forward engineering and backward engineering version
management; related issues in process engineering and software improvement, impact analysis,
migration, refactoring, program transformation, reverse engineering; necessary functions for
software work product integrity control and maintenance throughout the software project life cycle;
using CASE tools for software work product audits and traces

977-373

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
3(2-2-5)
Component-Based Software Development
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-240
หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิ งคอมโพเนนต์
เครื่ องมือและ
ภาษาเชิงคอมโพเนนต์ วิธีการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิงคอมโพเนนต์ การโมเดลระบบ การ
ออกแบบและจัดสร้างระบบ การนาองค์ประกอบที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้งานใหม่ การนาระบบไปติดตั้งใช้
งาน การนาคอมโพเนนต์ที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้งานใหม่ท้ งั ในลักษณะของการนาคอมโพเนนต์ที่วางขาย
หรื อการนาคอมโพเนนต์ที่พฒั นาขึ้นเองมาใช้ใหม่
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Concepts and techniques of component-based software development (CBSD); componentoriented tools and languages; CBSD approaches; modeling, designing, building, assembling,
deployment; reusing components e.g., Component-of-the-Shelf (COTS) and in-house software
components
977-374

การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Verification and Validation
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130
แนวคิดพื้นฐานและเทคนิควิธีการที่ใช้ในการทวนสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
การทบทวนซอฟต์แวร์ การสื บสวนซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และรายงาน
ปัญหาของซอฟต์แวร์
Fundamental concepts and methods for verification and validation of software work
products; software reviews, software inspection, software testing; software problem analysis and
reporting

977-375

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Project Management
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130
การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์ การประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ การประมาณราคา
ซอฟต์แวร์ การกาหนดตารางเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ ยง การกาหนดความ
เสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง การวางแผนการจัดการความ
เสี่ ยง การแก้ปัญหาความเสี่ ยง การเฝ้ าระวังความเสี่ ยง การติดตามและควบคุมโครงงานซอฟต์แวร์
มาตรวัดผลของซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และการ
ประเมินค่าข้อมูล
Software project planning; software cost estimation, software price estimation, software
project scheduling; risk management; software risk identification, risk analysis, risk prioritization,
risk management planning, risk resolution, risk monitoring; software project monitoring and
control; software metrics, methods for data collection, compilation and evaluation
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977-376

การปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Process Improvement
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-375
คุณภาพและปั จจัยคุณภาพ การวัดคุณภาพ การประกันคุณภาพ แบบจาลองและมาตรฐาน
วงจรชีวิตซอฟต์แวร์ การปรับปรุ งคุณภาพและกระบวนการ การปรับปรุ งกระบวนการเชิงโมเดล
Capability Maturity Model Integration (CMMI) กระบวนการการปรับปรุ ง เครื่ องมือคุณภาพ การ
ทวนสอบและทดสอบ การวิเคราะห์เชิงเหตุผล และป้ องกันข้อบกพร่ อง การบริ หารการจัดเก็บผลผลิต
แบบจาลองการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์
Quality and quality factors; quality measurement; quality assurance; software life cycle
model and standards; quality and process improvement; model-based process improvement,
Capability Maturity Model Integration (CMMI); improvement processes; quality tools; verification
and validation; causal analysis and defect prevention; configuration management; software quality
measurement model

977-377

สถาปัตยกรรมเชิงบริ การ
3(2-2-5)
Service-Oriented Architecture
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-440
แนวคิดและหลักการของสถาปัตยกรรมเชิงบริ การ ความหมายของเซอร์วสิ การค้นพบ
เซอร์ วสิ การจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ การสร้างแบบจาลองธุ รกิจ การสร้างแบบจาลองเซอร์ วสิ
การแปลงจากเป้ าหมายทางธุ รกิจที่จาลองเป็ นแบบจาลองธุ รกิจไปสู่ การออกแบบเซอร์ วสิ
หลักการ
การออกแบบและการแตกเซอร์ วสิ
การติดต่อประสานงานระหว่างเซอร์ วสิ
ความน่าเชื่อถือและ
คุณภาพของเซอร์ วสิ ความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัว
Principles and concepts of Service Oriented Architecture (SOA); meanings of services;
service discovery; business process management; business modeling; service modeling;
transforming business model to service model; service design and composition principles; services
interoperation; reliability and Quality of Service (QoS); security and privacy

977-390

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 3
1 ถึง 3 หน่วยกิต
Workshop III
(X–Y–Z)
การอบรมเชิงปฎิบตั ิการทางด้านเทคโนโลยีหรื อวิทยาการสาขาใหม่ๆที่เกี่ยวกับสาขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่สาขากาหนด
Workshop on current technologies related to software engineering
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977-391

โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
2(0-6-0)
Project I
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 90
หน่วยกิต หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
การพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Software Engineering project development under the adviser supervision

977-393

การฝึ กงาน
320 ชัว่ โมง
Practical Training
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-392 และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
6 ภาคการศึกษาปกติ
ฝึ กงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรื อหน่วยราชการ ไม่
ต่ากว่า 320 ชัว่ โมง
Job practising in software engineering professional in industrial sector or government not
less than 320 hrs

977-432

การโปรแกรมเครื อข่าย
3(2-2-5)
Network Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-231
การออกแบบและสร้างโปรแกรมให้บริ การบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับการให้บริ การ
แบบไคลเอ็นท์/เซิ ร์ฟเวอร์ และการสื่ อสารผ่านพอร์ ตผ่านเครื อข่ายระหว่างเครื่ องในระดับเดียวกัน
Designing and coding computer program for client/server and peer-to-peer applications
via socket

977-433

การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
3(2-2-5)
Parallel and Distributed Computing Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-131 และ 976-330
แนวคิดของระบบการประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย สถาปัตยกรรมแบบขนาน
สถาปั ตยกรรมแบบกระจาย สถาปั ตยกรรมเครื อข่าย สถาปั ตยกรรมแบบคลัสเตอร์ ระบบแบบผสม
รู ปแบบการเขียนโปรแกรมระบบ แนวคิดการออกแบบและการวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธีแบบขนานและ
แบบกระจาย การตรวจสอบการทางานของระบบ การวัดประสิ ทธิ ภาพและความซับซ้อนของขั้นตอน
วิธี การจัดสรรทรัพยากรแบบขนานและแบบกระจาย กรณี ศึกษา
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Parallel and distributed computing systems concepts; parallel computing architectures;
distributed computing architectures; network architectures; cluster architectures; hybrid systems,
system programming models; parallel and distributed computing systems analysis and design;
parallel and distributed computing systems verification; evaluation of the capacity and complexity
of algorithm; resources management of parallel and distributed computing systems; case studies
977-440

การโปรแกรมเกม
3(2-2-5)
Game Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-240
เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสาหรับเกม ระบบกราฟิ ก 2 มิติ ระบบเสี ยงสังเคราะห์
การเคลื่อนไหวรู ปภาพ การเลื่อนฉากด้านข้าง เกมแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง อัลกอริ ทึมในการ
แสดงผลและ ประมวลผลเกม เช่นการสะท้อน การชนกระทบ การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทต์ การ
จัดการสถานะฉาก เมนู ข้อมูลของตัวละคร การใช้ไลบราลีเกมส์เพื่อการพัฒนาเกม
Java game programming techniques; 2D graphic systems; sound synthesis system;
animation; sliding background; First Person Shooter (FPS) game; algorithms for game display and
game processes e.g., reflection, impaction, projectile motion; background status management,
menu; descriptions of characters; using game API library as the development engine

977-442

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
3(2-2-5)
Computer Animation Programming
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-361
เทคนิคและขั้นตอนวิธีทางการสร้างแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ พีชคณิ ตเวกเตอร์ กลวิธีเชิง
ตัวเลข การเขียนโปรแกรมแอนิเมชันแบบสองมิติและสามมิติ หลักการการเคลื่อนไหวสาหรับ
แอนิ เมชัน ประมาณรู ปร่ างในช่วง ขั้นตอนวิธีและแบบจาลองเพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว
Computer animation techniques and algorithms; vector algebra; numerical methods; 2D
and 3D animation programming; principles of animation; time break down; algorithm and
simulation for animation

112

977-450

เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-250
หลักการของเหมืองข้อมูล กระบวนการค้นพบความรู้ กระบวนการเตรี ยมข้อมูล เทคนิคการ
ทาเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู ้ดว้ ยกฎความสัมพันธ์ การจาแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล
การประยุกต์การทาเหมืองข้อมูล
Introduction to data mining; knowledge discovery; large data manipulating, data
preprocessing; data mining techniques, association rule mining, classification, clustering; data
mining applications

977-462

ปั ญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
วัตถุประสงค์และหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ปั ญหาพื้นฐานของปั ญญาประดิษฐ์ ความ
เข้าใจภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ วิธีการแทนความรู ้
วิธีการค้นหาขั้นตอน วิธีการตรวจแก้และวิทยาการศึกษาสานึก ภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้สาหรับการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปั ญญาประดิษฐ์ เช่น โปรล็อก หรื อ ลิสป์
Definitions and objectives of Artificial Intelligence (AI); fundamental problems in AI;
natural language understanding; image processing; robotics control and expert system; knowledge
representation; problem space and search techniques, heuristics; cognitive sciences; typical AI
application programming language e.g., Prolog and LISP

977-471

วิศวกรรมความมัน่ คงสาหรับสถาปัตยกรรมบริ การ
3(2-2-5)
Security Engineering for Service-Oriented Architectures
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-377
การจัดการความปลอดภัยสาหรับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
แนวคิดพื้นฐานสาหรับความ
ปลอดภัยของสถาปัตยกรรมบริ การ
เทคโนโลยีและมาตรฐานสาหรับสถาปัตยกรรมบริ การ
สถาปัตยกรรมโดเมน การวิเคราะห์ความปลอดภัย การสร้างแบบจาลองความปลอดภัยสาหรับ
สถาปัตยกรรมบริ การ การแปลงแบบจาลองความปลอดภัยเป็ นรหัสโปรแกรม นโยบายของความ
ปลอดภัยสาหรับสถาปั ตยกรรมบริ การขั้นสู ง
Security management and concepts of service-oriented architecture (SOA); SOA
technology and standard; domain architecture; security analysis; SOA security modeling;
transforming SOA security model to program code; security policy for advanced SOA
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977-472

วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล
3(2-2-5)
Formal Methods in Software Engineering
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-371
ระเบียบวิธีการแบบฟอร์ มอล การกาหนดรายละเอียดแบบฟอร์ มอล เครื่ องหมาย Z การ
สร้างสคีมาแคลคูลสั
การพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยวิธีการแบบฟอร์มอล การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
เคร่ งครัด ภาษาเซมิฟอร์ มอล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบคลีนรู ม การสร้างกรณี การทดสอบจาก
ข้อกาหนดทางซอฟต์แวร์ เครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในระเบียบวิธีการแบบฟอร์ มอล กรณี ศึกษา
Formal methods; formal specification; Z notation; schema calculus generic constructions;
rigorous software development; semi-formal specification; cleanroom software engineering; test
generation from specification; formal method tools; case studies

977-490

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ 4
1 ถึง 3 หน่วยกิต
Workshop IV
(X–Y–Z)
การอบรมเชิงปฎิบตั ิการทางด้านเทคโนโลยีหรื อวิทยาการสาขาใหม่ๆ
ที่เกี่ยวกับสาขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่สาขากาหนด
Workshop on current technologies related to software engineering

977-491

โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
3(0-9-0)
Project II
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-391
เป็ นโครงงานต่อเนื่ องจากวิชา 977-391 หรื อพัฒนาโครงงานชิ้นใหม่ที่มีขนาดของโครงงาน
ใหญ่ข้ ึน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบและจัดทาเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Continuation the project from 977-391 or developing another larger project; developing a
prototype software and complete the documentation regarding the software engineering process

977-492

สหกิจศึกษา
6(0-0-36)
Cooperative Education
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 976-392 และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6
ภาคการศึกษาปกติ
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรื อหน่วยราชการเสมือนเป็ น
พนักงานเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 18 สัปดาห์ ภายใต้การให้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบและมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหน่วยงานนั้น
Job training in industrial sector or government as an ICT officer not less than 18 weeks;
under adviser supervision and student will be evaluated by mentor from the office
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977-493

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ภาค
การศึกษาปกติ
การสัมมนาตามหัวข้อที่กาหนด อาจเป็ นกรณี ศึกษา และประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ให้
คาแนะนาและชี้แนะ
Seminar in current issues, case studies in information and communication technology;
specific content of the seminar changes each time it is offered

977-495

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
1 ถึง 3(X-Y-Z)
Special Topics in Software Engineering I
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรื อวิทยาการสาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่
กาหนดเป็ นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
Special topics; novel theories or technologies related to software engineering

977-496

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
1 ถึง 3(X-Y-Z)
Special Topics in Software Engineering II
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรื อวิทยาการสาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่
กาหนดเป็ นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
Special topics; novel theories or technologies related to software engineering

977-497

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
1 ถึง 3(X-Y-Z)
Special Topics in Software Engineering III
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรื อวิทยาการสาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่
กาหนดเป็ นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
Special topics; novel theories or technologies related to software engineering
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988-331

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 977-250 หรื อตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
บทบาทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิธีการต่างๆสาหรับการได้ขอ้ มูลเพื่อใช้ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึง การแปลงข้อมูลเป็ นตัวเลขจากแผนที่กระดาษ ภาพถ่ายทางอากาศ และ
ภาพถ่ายดาวเทียม การออกแบบและการใช้งานฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสื บค้นและการแก้ไข การ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ การสื บค้นและการแก้ไข การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ แบบจาลองความสู งเชิงเลข และ
การสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
Roles of GIS; various methods for capturing data to use in GIS, including digitizing from
maps, digital photos, and satellite imagery; spatial database design and use; query and editing;
spatial analysis; digital elevation model and 3D mapping
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