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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขต/คณะ วิทยาเขตภูเก็ต   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Software Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย) :         วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

ชื่อย่อ (ไทย) :          วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
 

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

 
3. วิชาเอก (ไม่มี) 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    131  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ    
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 
 5.2 ภาษาที่ใช้    
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 
 5.3 การรับเข้าศึกษา   
       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
     ไม่มี 
 
   5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์พ.ศ. 2553 
ได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้งที่ 5(3/2557)   
เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม  2557  
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 362 (9/2557) 
เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2557 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา  2558 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในปีการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) 
2) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer/Programmer) 
3) วิศวกรคุณภาพซอฟต์แวร์ (QA Engineer) 
4) วิศวกรทดสอบ/นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Test Engineer/Software Tester) 
5) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) 
6) สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect) 
7) นักออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Designer) 
8) นักบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) 
 
 
 



 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวกุลศริิ  จิรายสุ M.Sc. 
สต.บ. 

Software Engineering 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

DePaul University,IL,USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 
2540 

2 x-xxxx-xxxxxx-xx-x อาจารย ์ นายอดิศักดิ์  อินทนา วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2549 
2545 

3 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 
พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย IT2020 ที่กล่าวถึงปี 2563 ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างชาญ
ฉลาด เติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุล การจะก้าวสู่ความเป็นเลิศดังกล่าวจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและ
เน้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีประยุกต์ต่างๆมาใช้ในการ
เรียนการสอน จะเห็นว่าเป้าหมายหลักข้อหนึ่งของ IT2020 หรือ SMART Thailand 2020 คือต้องการให้
ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่สากล  

ทั้งนีเ้ป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย IT2020 ที่
เน้นหลักการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการทางสังคมที่จะพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
เพ่ือให้รองรับการขยายโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคุมทั้ว
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร การการ
ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เพ่ิมผลิตภาพการผลิตโดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ทั้งนี้จึงมีความต้องการที่จะน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนด าเนินการตามแผนพัฒนานี้ ท าให้มีความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในระดับชาติ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆมา
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายนี้ และลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งนี้จึงมีความต้องการ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในอุตสหกรรมซอฟต์แวร์ และต้องการเพ่ิมขีดความสามารถของบริษัท
พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับชาติเพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับท้องถิ่นเพ่ือการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เจริญ มั่นคง 
และแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการ

ใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) มาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจและ
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากความ
ต้องการในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ขนาดเล็กมาเป็นระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จึงเกิดการน าแนวทางทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
ซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานซอฟต์แวร์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จ านวนมากเพ่ือช่วยขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 
 
 
 
 



5 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ และรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจซอฟต์แวร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบา ยและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้ 
และประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ
และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการน าหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ และค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 
1) คณะวิเทศศึกษา จ านวน 17 รายวิชา คือ 

975-100 
 

ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
Wisdom of Living 

975-101 จิตวิทยาสังคม  
 Social Psychology 

975-150 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 
Preparatory English 

975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English Listening and Speaking 

975-152 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English Reading and Writing 

975-250 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
English for Business 

975-251 การพัฒนาการอ่านและการเขียน 
Reading and Writing Development 

975-252 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
Conversation in English  

975-300 อาเซียนศึกษา                                  
 ASEAN Studies 
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975-301 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Southeast Asian Civilization 

975-302    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Law in Daily Life 

975-303  ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life Skills for Multi-Cultureal Living 

975-304 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา          
 Skills for Learning and Problem-solving 

975-350  การอ่านงานเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 
Reading English in an Academic Context 

975-450 ทักษะการน าเสนอและการเป็นผู้น า 
Presentation and Leadership Skills 

975-451 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

975-452 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 
English for Job Application 
 

2) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาธุรกิจธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 8 รายวิชา คือ 

976-101 
 

ระบบสารสนเทศธุรกิจ 
Business Information System  

976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
Computer and Internet Technology 

976-140 ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Software and Computer Programming 

976-220 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 
Computer Mathematics  

976-241 
 

การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 
Internet Programming 

976-250 
 

ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

976-392 
 

เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงาน  
Pre-cooperative Education 

976-394 
 

ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Legal and Ethical Considerations in Information 
Technology  
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13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
ไม่มี 
 

13.3. การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการน า
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แว ร์ 
และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  ความส าคัญ  
 หลักสูตรนี้ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปัจุบัน ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเดิมให้มี
หลักการทางวิศวกรรมมากขึ้น ด้วยวัถุตประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การแข่งขันทางการตลาด การ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล การลดต้นทุน และที่ส าคัญคือการเพ่ิมคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ผลิต 
ทั้งนี้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยหรือแม้แต่ในต่างประเทศยังคงมีปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพ
นี้อยู่ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่สามารถควบคุม ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบ
ซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ และใช้ทรัพยากรต่างๆมากมาย ใน
สภาพแวดล้อมการท างานที่มีการท างานร่วมกันกับคนหลากหลายหน้าที่การท างานอย่างสอดคล้องและ
เป็นระบบ เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถท างานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งใน
และต่างประเทศบนพ้ืนฐานหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล 
เช่น CMMi และ ISO/IEC 12207 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ไปแข่งขันในระดับสากล โดยเน้นให้บัณฑิตทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ที่ส าเร็จหลักสูตรนี้มีความรู้และผ่านการฝึกปฏิบัติการน ามาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
IOS/IEC 29110 หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือก เช่น Agile/Scrum ที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาด
กลางและขนาดเล็ก ซึ่งองค์กรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนี้ มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้  
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการน าหลักการทางวิศ วกรรมซอฟต์แวร์ไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีความสามารถในการ

ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอส าหรับน าไปใช้ในการศึกษาและการวิจัยในขั้นสูงได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ให้มีมาตรฐานตามที่
สกอ. ก าหนด 

1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

 
 

1.  พัฒนาทักษะอาจารย์ ในการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ท า ง ปั ญ ญ า  ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ งทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจั ดการ เ รี ยนรู้  และการ
ประ เ มิ น ผล กา ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ 
   เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
   จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ 
   เรียนรู้แต่ละด้าน 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ 
   จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรมมซอฟต์แวร์ 

1.  รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

2.  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถในการ
ท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

3.  แบบสอบถามความต้องการการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการที่รวมสห
กิจศึกษา 

4. จัดหรือเข้ารวมสัมนาในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือศาสตร์
ทางด้านวิศวกรมมซอฟต์แวร์ที่ก าลัง
อยู่ในกระแสหลัก 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น active learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ

เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนแบบ active learning 
 

เรียนการสอนแบบ active learning 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน

การสอนแบบ active learning 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน
จาก best practice การเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
    อาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ 
    เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่

เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์ จากการน า
ค ว า ม รู้ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม
ซอฟต์แวรไ์ปปฎิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
และงานวิจัยแก่องค์กรภายนอก 

 

1. ปริมาณงานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

 

7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการและประยุกตค์วามรู้
ที่เรียนในชั้นเรียนกับปัญหา
จากภาคอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์จริง 

 
 

1. สร้างความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดย
น าโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จาก
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ใน
ท้องทิ่นที่ด าเนินการอยู่จริงมาให้
นักศึกษาเรียนเป็น case study 

2. ให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ใน
ท้องถิ่นหรือผู้มีประสบการณ์
ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้า
มามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา
การท าโครงการของนักศึกษาใน
วิชาโครงงาน 

1. จ านวน โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
(case study) จากภาคอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ที่น ามาใช้ในการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา 

2. จ านวนผู้มีประสบการณ์ทางด้านการ
พัฒนาซอฟต์แวร์จาก
ภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการ
ให้ค าปรึกษาการท าโครงการของ
นักศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.) 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคต้น     เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
 ภาคปลาย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ของคณะเทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในสาขาวิชาชีพ 
2) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

 
2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ต่ า 
2) นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 
3) จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปีที่1 80  80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 -  80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 80 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุงการศึกษา 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 
ค่าลงทะเบียน 647,200 1,576,000 2,364,000 3,152,000 3,152,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 2,647,200 5,576,000 8,364,000 11,152,000 11,152,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ก.งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,100,000 3,400,000 5,200,000 7,020,000 7,160,400 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 300,000 540,000 972,000 1,360,800 1,701,000 
3. ทุนการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 2,430,000 3,970,000 6,202,000 8,410,800 8,891,400 
ข.งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 500,000 

รวม (ข) 100,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 500,000 
รวม (ก)+(ข) 2,530,000 4,970,000 7402000 9,610,800 9,391,400 
จ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 31,600 31,000 30,800 30,000 29,300 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

2.9 การจัดการเรียนการสอน  
 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของรายวิชาในหลักสูตร 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     35 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์   14 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     9 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ      90 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาแกน        12 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 
- พีชคณิตเชิงเส้น    3 หน่วยกิต 
- คณิตศาสตร์ดิสครีต     3 หน่วยกิต 
- สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       68 หน่วยกิต 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   16 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   13 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์   30 หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     6 หน่วยกิต 
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3 หน่วยกติ      

3. กลุ่มวิชาเลือก   10 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต 
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หมายเหตุ 
1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้ง

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม เช่น ค่าย
จริยธรรม งานวิชาการประจ าปี การอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ท้องถิ่น เป็นต้น 

 
3.1.3 รายวิชา 

        ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  35  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต 

975-150* ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 
Preparatory English 

3(3-0-6) 

975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English Listening and 
Speaking 

3(3-0-6) 

975-152 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Fundamental English Reading and 
Writing 

3(3-0-6) 

 
และเลือกเรียนรายวิชาทางด้านภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

975-250 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
English for Business 

3(3-0-6) 

975-251 การพัฒนาการอ่านและการเขียน 
Reading and Writing Development 

3(3-0-6) 

975-252 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
English  Conversation   

3(3-0-6) 

975-350 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 
Reading English in an Academic 
Context 

3(3-0-6) 

975-450 ทักษะการน าเสนอและการเป็นผู้น า 
Presentation and Leadership skills 

3(3-0-6) 

975-451 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

975-452 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 
English for Job Application 

3(3-0-6) 

 *  หมายเหตุ ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
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2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์   14  หน่วยกิต 
975-100 

 
ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
Wisdom of Living 

3(2-2-5) 

975-101 จิตวิทยาสังคม 
Social Psychology 

3(3-0-6) 

975-200 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
Co-curricular Activities  

1(0-0-3) 

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคม และ/หรือ มนุษยศาสตร์ จ านวน 6 
หน่วยกิต ดังนี้ 

975-300 อาเซียนศึกษา                                  3(2-2-5) 
 ASEAN Studies  

975-301 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 Southeast Asian Civilization  

975-302    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Law in Daily Life 

3(3-0-6) 

975-303 ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life Skills for Multi-Cultureal 
Living 

2(1-2-3) 

975-304 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา          4(4-0-8) 
 Skills for Learning and 

Problem-solving 
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และรายวิชาบังคับวิชาพลศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต เลือกเรียนได้ ดังนี้ 
975-140 ฟุตซอล 

Futsal  
1(0-2-1) 

975-141 บาสเก็ตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

975-142 วอลเลย์บอลชายหาด 
Beach Volleyball 

1(0-2-1) 

975-143 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

975-144 ลีลาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

975-145 แอโรบิค 
Aerobics  

1(0-2-1) 

975-146 โยคะ 
Yoga  

1(0-2-1) 

975-147 เทควันโด 
Tae Kwon Do 

1(0-2-1) 

975-148 การด าน้ า 
Scuba Diving 

1(0-2-1) 

975-149 
 

ไอคิโด 
Aikido 

1(0-2-1) 

975-240 กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Sport and Personal Development 

1(0-2-1) 

975-241 การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
Camping 

1(0-2-1) 

 
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

975-130 
 

วิทยาศาสตร์ระบบโลก 
Earth Systems Science 

3(3-0-6) 

หรือ 975-232 สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น 
Environmental Studies, introduction to 

3(3-0-6) 

และเลือกเรียนรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
975-131 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม  

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

 
975-132 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Environmental Science  
 

3(3-0-6) 
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975-133 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

975-134 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม 
Computer: The Internet and Society 

3(3-0-6) 

975-230 สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น 
introduction to Statistics and 
Optimization  

3(3-0-6) 

975-231 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
(Information Technology, introduction 
to) 

3(2-2-5) 

 

นอกจากรายวิชาที่ก าหนดข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิด
สอนในวิทยาเขตอ่ืน/มหาวิทยาลัยอ่ืน ที่คณะกรรมการวิชาการวิทยาภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบเท่า
รายวิชาบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สามารถน ามาเทียบเท่าแทนวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปในหลักสูตรนี้ได ้

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ          90  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน           12 หน่วยกิต 

 

       2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน        68 หน่วยกิต 
           2.1)  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ               16 หน่วยกิต 

976-220 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 
Computer Mathematics 

3(3-0-6) 

977-120 
 

คณิตศาสตร์ 
Mathematics 

3(3-0-6) 
 

977-121 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

3(3-0-6) 

977-320      ระเบียบวิธีทางสถิติ      
Statistical Methods 

3(3-0-6) 

976-101 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 
Business Information System 

 3(2-2-5) 

976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
Computer and Internet Technology 

3(2-2-5) 

976-392 
 

เตรียมสหกิจศึกษา  
Pre-cooperative Education 

1(0-3-0) 

976-394 
 

ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Legal and Ethical Considerations in 
Information Technology  

3(3-0-6) 
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2.2)  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์            13 หน่วยกิต 

 
2.3)  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์        30 หน่วยกิต 

977-492 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 

6(0-0-36) 

976-241 
 

การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 
Internet Programming 

3(2-2-5) 
 

977-212 
 

หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
Principles of Engineering Economics 

3(3-0-6) 
 

977-277 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
Service-Oriented Architecture 

3(2-2-5) 

977-341 
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 
Mobile Device Application Development 

3(2-2-5) 

977-393 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 

976-140 ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Software and Computer Programming 

3(2-2-5) 

977-141 
 

การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

977-270 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Architecture 

3(2-2-5) 

977-271 วิศวกรรมความต้องการและการโมเดลซอฟต์แวร์ 
Requirement Engineering and Software 
Modeling 

3(3-0-6) 

 977-360 
 

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
Human Computer Interaction 

3(2-2-5)   

977-372 การพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
Software Construction and Maintenance 

3(2-2-5) 

977-374 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Verification  and Validation 

3(2-2-5) 

977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Project Management 

3(2-2-5) 

977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 
Software Process Improvement 

3(3-0-6) 
 

977-491 
 

โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Project in Software Engineering 

3(0-9-0) 
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2.4)  กลุม่โครงสร้างพื้นฐานของระบบ                       6 หน่วยกิต 

976-250 ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

3(2-2-5) 

977-140 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 

 
2.5)  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์         3 หน่วยกิต 

977-231 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
Computer Architecture and Operating System 

3(2-2-5) 

 
 

3)  กลุ่มวิชาเลือก     10  หน่วยกิต 
977-351 

 
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advanced Database Systems 

3(2-2-5) 

977-373 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ 
Component-Based Software Development 

3(2-2-5) 

977-342  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ันสูง 
Advanced Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

977-462 
 

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
Introduction to Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

977-471 วิศวกรรมความมั่นคงส าหรับสถาปัตยกรรมบริการ  
Security Engineering for Service-Oriented 
Architectures 

3(2-2-5) 

977-472 วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล 
Formal Methods in Software Engineering 

3(2-2-5) 

977-473 การโมเดลและพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
Advanced Software Modeling and Development 

3(2-2-5) 
 

977-474 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือก 
Alternative Software Development 

3(2-2-5) 
 

977-475 วิธีปฏิบัติที่ดีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Best Practice in Softwra Engineering 

3(2-2-5) 

977-190 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 
Workshop I 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-290 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 
Workshop II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-390 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 
Workshop III 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-490 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 
Workshop IV 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 
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977-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
Special Topics in Software Engineering I 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Special Topics in Software Engineering II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

977-497 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 
Special Topics in Software Engineering III 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

 
และเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เ ท ค โ น โ ลยี  ค ณ ะกร ร ม ก า ร บริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ฯ อา จ ก า ห น ดร า ย วิ ช า อ่ื น ๆ  ที่ เ ปิ ด ส อน ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้เป็นวิชา
เลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกัน หรือใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาในหมวด
ศึกษาท่ัวไป  วิชาเฉพาะ หรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
 ความหมายของรหัสประจ าวิชา 

รหัสประจ าวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก โดยมี
เครื่องหมายขีดคั่น (-) อยู่ระหว่างตัวเลขท้ัง 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหัสประจ าวิชาดังนี้  

1. รหัส 3 หลักแรก หมายถึง รหัสประจ ากลุ่มวิชา มีความหมายดังนี้ 
รหัส 975 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี

สุขภาพ และอ่ืนๆ ในวิชาเดียวกันมากกว่าหนึ่งศาสตร์ขึ้นไป 
รหัส 976 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
รหัส 977 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
รหัส 988 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสิ่งแวดล้อม 

 

2. รหัส 3 หลักหลัง มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ตัวเลขหลักท่ี 4 หมายถึง รหัสชั้นปีของรายวิชาที่จัดให้เรียนตามแผนการศึกษา 
2.2 ตัวเลขหลักท่ี 5 หมายถึงหมายถึงกลุ่มวิชาย่อยของ 3 หลักแรก ดังนี้ 

กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้ 
0 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาโปรแกรม 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
6 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
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 2.3  ตัวเลขหลักท่ี 6 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในชั้นปี และกลุ่มนั้น ๆ 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

ตัวอย่างเช่น        977-375    การจัดการโครงการซอฟต์แวร ์        3(2-2-5) 
หมายถึง รายวิชานี้เปิดสอนในชั้นปีที่ 3 เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน

หน่วยกิต 3 หน่วยกิต มีการสอนทฤษฎี 2 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 คาบ/สัปดาห์ และฝึกฝนด้วยตนเอง 
5 คาบ/สัปดาห์ 

ในค าอธิบายรายวิชามีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

หนึ่งจะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใดๆ ก็ได้ 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่งๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมา
ก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็น
รายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชา
บังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
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แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 

  หน่วยกิต 
     975-130 วิทยาศาสตร์ระบบโลก       3(3-0-6) 
หรือ975-232 สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

975-100 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
975-xxx วิชากีฬาพลศึกษาและนันทนาการ 1(0-2-1) 
975-150 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม*หรือ 3(3-0-6)   
975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน** 3(3-0-6) 
976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
976-140 ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
977-120 คณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 รวม     19 หน่วยกิต 
   
ภาคการศึกษาที่ 2 

  หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์ 3(X-Y-Z) 
xxx-xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน**หรือ 3(3-0-6) 
975-152 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน*** 3(3-0-6) 
976-220 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
977-121 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
977-140 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
977-141 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
   

      หมายเหตุ     การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 975-150 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม*  รายวิชา  
                       975-151การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน** และรายวิชา975-152 การอ่านและ 
                       เขยีนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน***  ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

  หน่วยกิต 
975-200 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) 
975-152 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน* 3(3-0-6) 
976-101 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5) 
976-250 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
977-231 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
977-271 วิศวกรรมความต้องการและการโมเดลซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  3(X-Y-Z) 

 รวม     16หรือ19 หน่วยกิต 
   

หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 975-152 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน* 
เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

  หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
975-xxx วิชาเลือกด้านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
976-241 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
977-212 หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
977-270 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
977-277 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 3(2-2-5) 
xxx-xxx วิชาเลือก 1(X-Y-Z) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  
ภาคการศึกษาที่ 1 

  หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชาทางสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษย์ศาสตร์ 3(X-Y-Z) 
975-xxx วิชาเลือกด้านภาษาอังกฤษ 3(X-Y-Z) 
977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
977-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
977-393 สัมมนา 1(0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(X-Y-Z) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 
 

  

ภาคการศึกษาที่ 2 
  หน่วยกิต 

975-101 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
977-320 ระเบียบวิธีทางสถิติ      3(3-0-6)  
977-372 การพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
977-374 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือก 6(X-Y-Z) 

 รวม 21  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 

  หน่วยกิต 
976-392 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-3-0) 
976-394 ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(6-0-6) 
977-491 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(0-9-0) 
xxx-xxx วิชาเลือก 3(X-Y-Z) 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

  
  หน่วยกิต 

977-492 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
 
 
หมายเหตุ   แผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
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3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา  
 
ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป 
975-100 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

Wisdom of Living 
   3(2-2-5) 

การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และรักษ์
สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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 
 
975-101      จิตวิทยาสังคม      3(3-0-6) 
                 Social Psychology 

สังคมมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรมสังคมและการจัดระเบียบสังคม 
วิธีการ ขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา  ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับ
การกระตุ้น การเรียนรู้ การรับรู้แรงจูงใจ  สติปัญญาและความสามารถตลอดจนการปรับตัวในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

Examination of human social systems and behavior with emphasis on cultures, 
societies, and social orders; psychological methods and procedures; basic human needs; 
human behavior regarding reinforcement, learning, perception, motivation, intelligence 
and ability 

 
975-130 วิทยาศาสตร์ระบบโลก  

Earth Systems Science 
3(3-0-6) 

หลักการวิทยาศาสตร์ของโลก ประกอบด้วย การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินหนืด/หินเหลว
ร้อน ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว การก่อก าเนิดภูเขา โคลนถล่มและธรณีพิบัติภัย ผืนพิภพและสิ่งแวดล้อมของโลก 
การอนุรักษ์ดิน ปัญหาทางด้านน้ า พ้ืนฐานทางอุตุนิยมวิทยา สภาวะอากาศและภูมิอากาศ ชั้นบรรยากาศ
การแผ่รังสี ปรากฏการณ์เกาะความร้อน การเปลี่ยนสถานะน้ าที่สัมพันธ์กับสภาวะอากาศ แนวอากาศและ
มวลอากาศแผนที่สภาพอากาศ พลศาสตร์โลก ปัจจัยที่แสดงลักษณะชีวนิเวศน์ การสังเคราะห์แสงและการ
ผลิตพลังงานรอยเท้านิเวศน์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของระบบโลกที่ประกอบด้วย บรรยากาศ 
มหาสมุทร ชีวภาค ของแข็งโลกและมนุษย์ 

Concept of earth science including the plate tectonic, magma/lava, volcanoes, 
earthquakes, and mountain building; mass wasting and geologic hazards; planet earth and 
its environment, soil conservation; water issues; basic of meteorology, weather and 
climate, atmosphere, radiation, heat islands; phase changes of water that related to 
weather, fronts and air masses, weather maps, dynamics earth; factors that characterize 
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biomes, photosynthesis and energy production; ecological footprints; the interactions 
among the components of the earth system, including the atmosphere, oceans, 
biosphere, solid earth, and humans 

 
975-131  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม    3(3–0–6) 
             Science, Technology and Society 

 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and 
environment; impacts of science and technology on health, environment and society; 
science and technology in social development; prevention and solution of social 
problems arisen from science and technology impact 
 
975-132 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Environmental Science 
3(3–0–6) 

หลักการทางด้านนิเวศวิทยา ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเพ่ิมจ านวนประชากร เช่น 
มลพิษทางน้ าและอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
การลดลงของโอโซน ฝนกรด  การตัดไม้ท าลายป่า พืชสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และสุขภาพของมนุษย์ การป้องกันและการแก้ปัญหา ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมร่ วมสมัย พลังงาน
ทางเลือกและความยั่งยืน 

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   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
             Mathematics in Daily Life     

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ ระบบจ านวนจริงและการประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์การเงิน และการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการตัดสินใจ
เบื้องต้น 

Logic and reasoning, set, function, graph, real number and its application for 
everyday life, financial mathematics, and data collection and analysis in statistics for basic 
decision making 
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975-134     คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม 
Computer: The Internet and Society 

3(3-0-6) 

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แอพลิเคชั่น  ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต 
โปรแกรมประยุกต์และแนวโน้ม; รายการประเด็นทางสังคม โลกาภิวัตน์ ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูล 
ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อข้อมูลระหว่างการท างานและสถานที่ท างาน 
การศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Computer information, applications; operating systems and applications; the 
Internet and its application and trends; list of social issues, globalization, privacy, access to 
information, computer security, the transformation of work and workplace, electronic 
education 
 
975-140 ฟุตซอล 

Futsal 
    1(0-2-1) 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล 
Basic knowledge, rules; futsal skill practice 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 

 
975-142 วอลเลย์บอลชายหาด 

Beach Volleyball 
       1(0-2-1) 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
Basic knowledge, rules; beach volleyball skill practice 

 
975-143 แบดมินตัน 

Badminton 
1(0-2-1) 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน 
Basic knowledge, rules; badminton skill practice 

 
975-144 ลีลาศ 

Social Dance 
1(0-2-1) 

ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการเต้นลีลาศ  เพลงที่ใช้ในการลีลาศ การฝึกปฏิบัติ 
Basic skills and courtesy in dancing, dance music, practice 
 

 
 
 

 975-141 บาสเก็ตบอล 
Basketball 

      1(0-2-1) 
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      975-145  แอโรบิค 
 Aerobics 

1(0-2-1) 

ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง  และการฝึกปฏิบัติ 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, and practice 

 
 975-146 โยคะ 

Yoga 
   1(0-2-1) 

ความรู้ ทักษะ คุณประโยชน์จากการออกก าลังกายแบบโยคะ และการฝึกปฏิบัติ 
Knowledge, skills, benefits of yoga and practice 
 

 975-147 เทควันโด 
Tae Kwon Do 

1(0-2-1) 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาเทควันโด 
Basic knowledge, rules, tae kwon do skill practice 

 
975-148 การด าน้ า 

Scuba Diving 
    1(0-2-1) 

หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับการด าน้ า การวางแผน การบันทึก 
การแก้ปัญหาในการด าน้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึกด าน้ าท้ังในสระและในทะเล 

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 

 
975-149 

 
ไอคิโด     
Aikido 

    1(0-2-1) 

ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาไอคิโด 
  Basic knowledge, rules, aikido skill practice 

 
975-150 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 

Preparatory English 
    3(3-0-6) 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน เขียน ฟัง พูดในระดับพื้นฐาน ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ 
โครงสร้างพื้นฐานของประโยคและไวยากรณ์ที่ส าคัญ 

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

หมายเหตุ ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม  
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975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Fundamental English Listening and Speaking 

     3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-150 หรือผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม และในชั้นเรียน บูรณาการทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยให้การฟัง การพูดเป็นความส าคัญล าดับแรก เพ่ิมพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสาร 
และการเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จดบันทึก 
จัดระบบข้อมูลเพ่ือน าไปใช้เขียนเรียงความขนาดสั้น 

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 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

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

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-150 หรือผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและ

กลวิธีในการเรียนรู้ภาษา บูรณาการทักษะทางภาษา การอ่านเพื่อจับใจความและเข้าใจในรายละเอียด 
เน้นเนื้อหาในหัวข้อเรื่อง และประเด็นร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
บทความในนิตยสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบรรยาย อธิบายขั้นตอนหรือขบวนการที่
ไม่ซับซ้อน 

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 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

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

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ
ระหว่างสาขาวิชา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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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975-230     สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น 
Statistics and Optimization, introduction to 

3(3-0-6) 

ความหมายและประโยชน์ของสถิติ สถิติเชิงบรรยาย สถิติอ้างอิงตัวแปรสุ่มและการแจก
แจง การประมาณและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
ทดสอบไคส-แควร์การวิเคราะห์ การถอดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น 
การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันตัวแปรเดียว การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปรที่ไม่มี
เงื่อนไข การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปรภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด การหาค่าที่เหมาะสม
ด้วยขั้นตอนและวิธีการพิเศษ ก าหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 

Concept and useful of statistics, descriptive statistics, inferential statistics, 
random variable and distribution, estimation and hypothesis testing for means, one-
way analysis of variance, chi-squares test, simple linear regression and correlation 
analysis, basic optimization, single-variable optimization, multi-variable optimization 
without constraints, multi-variable optimization with constraints, optimization with 
special algorithm, introduction to linear programming 

 
975-231    เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                                  3(2-2-5)                                

         Information Technology, introduction to 
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โปรแกรม
ประยุกต์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจและองค์กร จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Principles of information technology; components of information 
technology system, hardware, software, data collection and processing, and related 
systems; applications, application of information technology in business and 
organization; ethic issues on applying information technology 

 
975-232    สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น    3(3-0-6) 

           Environmental Studies, introduction to 
แนวคิดวัตถุประสงค์และหลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษาแนวคิดสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรูปแบบของปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงกายภาพและชีวภาพ
ซึ่งเชื่อมโยงกับสังคมและเศรษฐกิจแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการ
เรียนรู้ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรเทาและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Concepts, objectives, and development of environmental studies; system 
approach to environment; interaction between life and surroundings; patterns of 
environmental problem in both physical and biological aspects involved in society 
and economics; guidelines for designing environmental education processes, 
including theories and philosophy of environmental management that mitigate or 
solve environmental problems leading to the sustainable development 
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975-250 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 
English for Business 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือหรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น 
ศัพท์และส านวนทางธุรกิจ ฝึกฟังข้อความ เรื่องราว บทสนทนาเชิงธุรกิจ ฝึกสนทนา

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การติดต่อนัดหมาย  การเจรจาต่อรอง  การน าเสนอ
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  

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

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น 
การพัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การหาความหมายของค าจาก

บริบท การเข้าใจโครงสร้างประโยคซับซ้อน  การอ่านจับใจความและสรุปความ วิเคราะห์ ตีความ 
สังเคราะห์  ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การเขียนเชิง
อภิปราย การเล่าเรื่องราว 

Effective reading and writing skill development, i.e. deriving meaning  of words 
from context, understanding complex sentence structures; reading for ideas and 
conclusions; analysis, interpretation, synthesis; using punctuation; report, essay, 
argumentative and narrative writing 

 
 975-252 การสนทนาภาษาอังกฤษ 

English Conversation 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น 
การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การสื่อสารในสถานที่ท างาน การพูด

สนทนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ การอภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์อย่างไม่เป็นทางการ เน้นทักษะการฟัง
และพูดโต้ตอบเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

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 
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975-300      อาเซียนศึกษา                                        3(2-2-5) 
                   ASEAN Studies 

ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและ
เตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

History and development of ASEAN, diversity and identity of member 
countries, ASEAN charters, three pillars of ASEAN community, ASEAN in global context, 
adaptation and preparation towards the joining of ASEAN 

 
975-301      อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                      3(3-0-6)  

  Southeast Asian Civilization 
ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเน้น

ศึกษาแหล่งอารยธรรมใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ อิทธิพลและผลกระทบของชาติ
ตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านลัทธิความเชื่อศาสนา ประเพณี 
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และระบบการปกครอง  

Background and development of society and culture in Southeast Asian 
countries with an emphasis on major peninsular and mainland civilizations, the influence 
and impact of Eastern and Western on Southeast Asia in terms of cults, beliefs, religions, 
traditions, education, society, economy, and governance 
 
975-302       กฎหมายในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6) 

  Law in Daily Life 
                  ระบบกฎหมายของไทย รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 

The legal system of Thailand, the constitution, civil and commercial law, 
criminal law  
 
975-303      ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     2(1-2-3) 
                   Life Skills for Multi-cultural Living 

ปรัชญาและสุนทรียภาพแห่งชีวิต การเรียนรู้ทักษะการจัดการชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาบุคลิกภาพ การก าหนดเป้าหมายชีวิตและ
เทคนิคการสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

Philosophy and aesthetics of life; life skills for personal fulfillment based on 
sufficiency economy; positive attitude towards life; personality development; personal life 
goal setting; encouragement techniques towards oneself and others; living in a multi-
cultural society while bearing in mind moral and ethical principles 
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975-304        ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา    4(4-0-8) 
                   Skills for Learning and Problem-solving 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการการเรียนรู้ วิธกีารแสวงหาความรู้ การจัดการ
ความรู้ การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ทักษะการคิดเชิงบวก การคิดอย่างสร้างสรรค์และการคิดเชิง
ขวาง แนวทางการป้องกันปัญหา ทักษะการแก้ปัญหา การประเมินผลและการตัดสินใจ 

Life-long learning skills; learning process; knowledge acquiring process; 
managing knowledge; distinguishing between opinions and facts; positive thinking; thinking 
creatively and laterally; problem-preventive measures; problem-solving skills; evaluating 
and decision-making 

การใช้ประโยชน์จากรูปแบบ และโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะที่จ าเป็นต่อ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่าน การจดบันทึกและสรุปใจความที่อ่าน 

Making use of form and structure of academic text in reading ; essential skills 
in reading, notetaking and summarizing 
 
975-450 ทักษะการน าเสนอและการเป็นผู้น า 

Presentation and Leadership Skills 
3(3-0-6) 

ทักษะการน าเสนอผลงาน ได้แก่ การเตรียมการน าเสนอ การน าเสนอ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
การใช้ภาษาท่าทาง น้ าเสียง การจบการน าเสนอ  การตอบข้อซักถาม เทคนิคในการสื่อสาร  ค าศัพท์ส านวน
ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 

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 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น 
ศัพท์และส านวนเชิงวิชาการ รูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ การอ่านและ

ฟังบทความเชิงวิชาการ การเขียนสรุปใจความ การสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
Academic vocabularies and expressions; format and structure of academic 

writing; reading and listening to academic articles; summary writing; academic discussion 
and commenting 
 
 
 
 
 

 975-350 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ 
Reading English in an Academic Context 

3(3-0-6) 
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975-452 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 
English for Job Application 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่านการสอบยกเว้น 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการหางานการเขียนประวัติ

ส่วนตัวโดยย่อ การสัมภาษณ์  การเขียนจดหมายสมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
English language skills for job application, writing resume, job interview; 

writing application letter and related materials 
 

976-101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
Business Information Systems 

3(2-2-5) 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหน้าที่ในองค์กรธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศด้านการตลาด บัญชีและการเงิน การผลิต บุคลากร การค้นคว้าและพัฒนา ข้อมูล
ภายนอกและคู่แข่ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจในองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ เทคโนโลยีกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ผลกระทบด้านกฎหมายและจริยธรรมของระบบสารสนเทศ 

Concepts of business information systems; functions in business 
organizations; marketing Information System, accounting, finance, manufacturing, 
personnel; research and development external and competitors; business information 
systems in business organizations of various types; technology to the development of 
business information systems; legal effect and ethics of Information Systems 

 
976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

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

วิวัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ระบบเลข
จ านวนการด าเนินการและรหัส การเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในองค์กร และหน้าที่ของบุคคลในระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และ
เครือข่าย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อินทราเน็ตและเอกซ์ทราเน็ต เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและเว็บ อุปกรณ์และมาตรฐานที่ใช้งานในเครือข่าย  การเชื่อมต่อเครือข่าย ความมั่นคง
ระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรม 

Evolution and era of computer; computer system and component; 
number system, operation and code, computer data storing and processing, 
deployment of computer system in an organization, roles of computer person; 
technology of communications and networking; internet, intranet and extranet; 
internet/web technologies and applications;  equipment and network standards; 
network connection; computer security; ethic. 
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976-140 ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Software and Computer Programming 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคค าสั่ง ตัวแปร ค่าคงที่ 
เครื่องหมายกระท าการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างค าสั่งแบบล าดับ 
แบบเลือกท า และแบบวนซ้ า การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การพัฒนา
โปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยเน้นการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง 

General concepts of computer programming; statement, variable, 
constant, operator, expression; data types; array data structure; program structure, 
sequence, selection, and repetition; program module; user defined 
procedure/function; parameter passing; structured programming of one selected 
programming language 

 
976-220 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 

Computer Mathematics 
3(3-0-6) 

ตรรกศาสตร์ เซตและพีชคณิตของเซต ระเบียบวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและ
ความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน เมทริกซ์และก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ ระบบจ านวน ไฟ
ไนท์ออโตเมตา 

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

 
976-241 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต                         

Internet Programming 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บ หลักการของสถาปัตยกรรมไคล์
เอ็นท์-เซิร์ฟเวอร ์โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต ภาษาสคริปต์และภาษาการโปรแกรมส าหรับงานประยุกต์ใช้
อินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เน็ต การใช้งานฝั่งเครื่องบริการ การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เน็ตที่ใช้กรอบการท างาน ความรู้ เบื้องต้นการใช้
ประโยชน์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

Introduction to Internet and web technologies; principle of client-server 
architecture; Internet protocol; script and internet programming languages; internet 
application development; server-side development; database connection; internet 
application development with framework; introduction to cloud computing 
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976-250 ระบบฐานข้อมูล 
Database Systems 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

แนวคิดพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจ าลอง
ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
โดยใช้ แผนภาพอี-อาร์ กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย ODBC และ JDBC  กระบวนการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง 
การควบคุมภาวะพร้อมกันและการกู้คืนฐานข้อมูล 

Basic concepts of database; database architectures; data modeling; 
relational database management system; Structured Query Language (SQL); Entity-
Relationship (E-R) diagram; normalization; applying relational database; application 
with database connection e.g., Open Database Connectivity (ODBC), Java Standard 
Database Connectivity (JDBC); transaction processing; concurrency control; and 
database recovery 

 
976-392 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-cooperative Education 
1(0-3-0) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน กระบวนการของสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน
อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอและ
การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน จิตวิทยาในการท างาน 

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, presentation and report writing 
techniques, personality in working place, social psychology 

 
976-394 ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Legal and Ethical Considerations in Information Technology 
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของ 

การเข้าถึงข้อมูล ความถูกต้องแม่นย า ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิส่วนบุคคล สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และ
ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร ปัญหาทางกฎหมาย กรณีศึกษา 

Ethical issues in information and communication technology e.g., 
information privacy, information property, information accessibility, information 
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accuracy; intellectual property, rights, information technology laws, laws related to 
users and developers, data and information laws, problems, case studies 

 
977-120 คณิตศาสตร์ 

Mathematics 
3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟของความสัมพันธ์ ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันพหุนาม ลิมิต
และความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ และการประยุกต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร การหา
ค่าเหมาะสมที่สุด อนุพันธ์ย่อย  

Relations, functions, and graph of relations; linear and non linear 
functions; limits and continuity; differentiations and applications; integrations and 
applications; multiple variable functions; optimization techniques; partial 
differentiation 

 
977-121 พีชคณิตเชิงเส้น 

Linear Algebra 
3(3-0-6) 

เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ตัวก าหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผล
คูณภายใน  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง 

Matrices and linear systems; determinants; vector spaces; linear 
transformation; inner product spaces; eigenvalues and eigenvectors 

 
977-140 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

Data Structures and Algorithms 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน รหัสเทียม มโนทัศน์เกี่ยวกับ
โครงสร้างข้อมูล กาวรวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลเชิงรายการ แบบคิว แบบเรียง
ซ้อนกัน กราฟ  รูปต้นไม้  การเรียกซ้ า การเรียงล าดับ  การเรียงล าดับแบบฮีป การค้นหา การหาเลขที่
อยู่แบบแฮช การค้นหาแบบทวิภาค และข้ันตอนวิธีแบบขนาน 

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; parallelalgorithms 

 
977-141 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 

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

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 และ 977-140 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

อ็อบเจกต์และหลักการเชิงอ็อบเจกต์ องค์ประกอบพ้ืนฐานและคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ 
ข้อมูลนามธรรม การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การซ่อนสารสนเทศ คลาสและตัวอย่าง ข้อความ กรรมวิธี โพลี
มอร์ฟิซึม การถ่ายทอดคุณสมบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ อินพุต/เอาพุต การเขียนโปรแกรม
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ส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) การติดต่อกับฐานข้อมูล การควบคุมทรานแซคชัน การติดต่อ
ผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอลแบบต่างๆ การเรียกใช้งานเมธอดข้ามเครื่อง การท างานพ้องกัน 

Object and principle of object-oriented approach; basic components and 
characteristics of object, abstract data type, casts; information hiding, class and 
instance, string, method, polymorphism, inheritance; object-oriented programming; 
input/output; object-oriented applications; GUI programming; application with 
database connection; transaction management; network connection with various 
protocols; socket and remote method invocation; concurrency 

 
977-190 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 

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

การอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆที่ เกี่ยวกับ                        
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to software engineering 
 

977-212 หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
Principles of Engineering Economics 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-120 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิดเก่ียวกับต้นทุน ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา การเสื่อมราคา การประเมินและการเลือกทางเลือกในการตัดสินใจ มูลค่าปัจจุบัน อัตรา
ผลตอบแทนภายในและอัตราผลตอบแทนภายนอก การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

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 

 
977-231 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

Computer Architecture and Operating System 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบชุดค าสั่ง หน่วยประมวลผลกลาง 
ระบบไอโอ การประมวลผลแบบขนานและแบบเวกเตอร์ สถาปัตยกรรมแบบริสก์ ตัวประมวลผลแบบ
ซุปเปอร์สเกลาร์ การท างานของส่วนควบคุม ระบบประมวลผลแบบเก็บรวบรวมและแบบใช้เวลาร่วม 
ระบบควบคุมการปฏิบัติการแบบทันที การจัดการโพรเซส การจัดการความจ าหลัก การจัดการระบบ
ข้อมูลน าเข้าและแสดงผลลัพธ์ โครงสร้างการขัดจังหวะ การจัดสรรทรัพยากรในระบบมัลติโปรแกรม  
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Computer architecture; data representation; instruction set and design; 
operation of CPU, ALU; input/output system; parallel and vector processing; RISC; 
super-scalar processor;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 

 
977-270 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Architecture 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 
รูปแบบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบโดยใช้มุมมองโครงสร้างและ

มุมมองเชิงพฤติกรรม จุดแข็งและจุดด้อยของแต่ละรูปแบบ การจัดท าเอกสารสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์  การน าแบบแผนสถาปัตยกรรมและแบบแผนการออกแบบมาใช้ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียด เค้าโครงของสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา 

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; software framework; case studies 

 
977-271 วิศวกรรมความต้องการและการโมเดลซอฟต์แวร์ 

Requirement Engineering and Software Modeling 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 
การจัดการและขั้นตอนในการก าหนดความต้องการทางซอฟต์แวร์ การเก็บข้อมูลความ

ต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การเจรจาเพ่ือประนีประนอมความต้องการ การก าหนดความ
ต้องการในรายละเอียด การตรวจสอบความต้องการ การติดตามความต้องการ และการจัดการความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงความต้องการ เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการก าหนดความ
ต้องการและตรวจสอบความต้องการว่าตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ กระบวนการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ การโมเดลโดยใช้ภาษา UML การก าหนดกรณีใช้งาน การออกแบบอ็อบเจกต์
และพฤติกรรมของอ็อบเจกต์จากกรณีใช้งาน การใช้แบบแผนการออกแบบ พ้ืนฐานในการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ การเตรียมข้อมูลจากการวิเคราะห์และออกแบบให้พร้อมส าหรับน าไปจัดสร้าง การเตรียม
ข้อมูลจากการวิเคราะห์และออกแบบจากความต้องการให้พร้อมส าหรับน าไปจัดสร้าง การจัดท า
เอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การศึกษากรณีตัวอย่าง 

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; overview of the object-oriented analysis and design; Unified 
Modeling Language (UML); use case for object and behavioral designs; the analysis 
and design expansion from software requriment for implementation; project 
document; case study 
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977-277 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
Service-Oriented Architecture 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-241 
หลักการและแนวคิดของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ความหมายของเซอร์วิส การค้นพบ

เซอร์วิส การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแบบจ าลองธุรกิจ การสร้างแบบจ าลองเซอร์วิส 
การแปลงจากเป้าหมายทางธุรกิจที่จ าลองเป็นแบบจ าลองธุรกิจไปสู่การออกแบบเซอร์วิส  หลักการ
การออกแบบและการแตกเซอร์วิส การติดต่อประสานงานระหว่างเซอร์วิส ความน่าเชื่อถือและ
คุณภาพของเซอร์วิส ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว  หลักการพ้ืนฐานของ XML  การพัฒนาระบบ
เซอร์วิส การประมวลผลเอกสาร XML การแปลงและจัดรูปแบบเอกสารโดยใช้ภาษาต่างๆ  เช่น XSL, 
XSLT การรับส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บเซอร์วิสโดยใช้เครื่องมือแบบต่างๆ 

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; concept of XML; service-based deverlopment using XML; XML 
document processing; document transformation and formatting using languages such 
as XSL, XSLT; message interchange between computers; web services development 
tools; 

 
977-290 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 

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

การอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆที่เก่ียวกับสาขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่สาขาก าหนด 

Workshop on current technologies which related to software engineering 
 

977-320 ระเบียบวิธีทางสถิติ 
Statistical Methods 

3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ความหมายของข้อมูล ความจ าเป็นของการ
ใช้ข้อมูล ประเภทของข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล ระเบียบวิธีเก็บรวบรวมของข้อมูล หลักเบื้องต้น
ของการส ารวจสิ่งตัวอย่างและการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็นและการแจก
แจงความน่าจะเป็น การแจกแจงตัวแปรสุ่มเต็มหน่วย การแจกแจงของการซักตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
จ าแนกทางเดียว การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดี่ยว โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ 

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 
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977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Device Application Development 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-141 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเน้นการพัฒนา
โปรแกรมบนระบบปฎิบัติการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาโปรแกรม ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เสียง การ
ติดต่อฐานข้อมูล การระบุต าแหน่ง เซ็นเซอร์ รูปภาพ พัฒนาโปรแกรมที่สามารถน าขึ้น Android 
Market place, App store หรืออ่ืนๆ  

An introduction to mobile device application development with a strong 
emphasis on application development for the modern mobile operating system; 
mobile operating system architecture; software development environment; user 
interfaces, audio, persistence, SQLite databases, location, sensors, and graphics; 
complete a major project with the goal of releasing an application on the Android 
Market place, App store and others 

 
977-342 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ันสูง 

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

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-141  
แนวคิดในการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง การสร้างคลาสจากหลายเมธอด การจัดการ

ความผิดพลาด การโอเวอร์โหลดเมธอดและการด าเนินการ การโอเวอร์โหลดแบบสแตติกและการสืบ
ทอดจากหลายคลาส ประเภทการเข้าถึงเมธอด แพ็คเกจ มัลติเมธอด อินเนอร์คลาสและคลาสไม่มีชื่อ 
คลาสนามธรรมและอินเตอร์เฟส การท าคลาสย่อย การใช้ UML ในการออกแบบคลาส และ API 

Advanced concepts in object-oriented programming; multiple constuctors; 
error handling; method and operator overloading; static overloading and multiple 
inheritance; modifiers; packages; multimethods; inner and anonymous classes; 
abstract classes and interfaces; subclassing and subtyping; using UML to model 
classes; Appication Programming Interface (API);  

 
977-351 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 

Advanced Database Systems 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-250 
 องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การติดตั้งและปรับระบบจัดการ

ฐานข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเชิงกระบวนค าสั่ง ทริกเกอร์ในระบบฐานข้อมูล กระบวนค าสั่ง
และฟังก์ชันที่ถูกเก็บไว้ การประมวลข้อค าถามที่เหมาะสม การปรับแต่งฐานข้อมูล การบริหารงาน
ฐานข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนฐานข้อมูลขั้นสูง และหัวข้อขั้นสูงส าหรับ
ระบบฐานข้อมูล  

 Relational Database Management System components,  installation and 
configuration of Database Management System;  procedural SQL; database triggers; 
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stored procedures and functions; query processing optimization; database tuning; 
database administration; technology for advanced database application development; 
advanced topics in database system 

 
977-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

Human Computer Interaction 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

แนวคิดทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ การประเมินส่วน
ติดต่อผู้ใช้ วิศวกรรมการน าไปใช้ การวิเคราะห์ การออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นหลัก โมเดลเชิงหลักการ 
เหตุและผลในการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง เมนูและค าสั่ง อินพุต เอาต์พุต เสียงและ
รายงาน การปรับระบบให้เข้ากับความต้องการแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ สถาปัตยกรรมของส่วน
ติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษาและโครงงาน 

Psychological concept of the human-computer interaction; evaluation of 
user interface, usability engineering; user-oriented analysis and design; principles 
model; cause and effect in software design; window design, menu, command, input, 
output, sound and report; modification of the system to meet general and specific 
user requirements, interface architecture, case studies and projects 

 
977-372 การพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

Software Construction and Maintenance 
3(2-2-5) 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 
    เทคนิค และวิธีการในการแปลงขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากมุมมองการออกแบบ

มาสู่มุมมองในการพัฒนา รูปแบบการเขียนโค้ดโปรแกรม การทดสอบหน่วยซอฟต์แวร์ และการใช้งาน
เอกสารประกอบโปรแกรม หลักการ วิธีการ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้
เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการเวอร์ชั่นแบบก้าวหน้าและถอยกลับ หัวข้ออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ผลกระทบ การโอนย้ายซอฟต์แวร์ การปรับโครงสร้าง
ซอฟต์แวร์ การท าวิศวกรรมแบบย้อนกลับ ฟังก์ชันที่จ าเป็นส าหรับสนับสนุนและควบคุมในการบริหาร
และจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดช่วงชีวิตของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การน า
โปรแกรมเครื่องมือ CASE เพ่ือการตรวจสอบและติดตามการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

    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  
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977-373 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ 
Component-Based Software Development 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-141  
หลักการและเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ เครื่องมือและ

ภาษาเชิงคอมโพเนนต์ วิธีการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ การโมเดลระบบ การออกแบบ
และจัดสร้างระบบ การน าองค์ประกอบที่มีอยู่แล้วมาใช้งานใหม่ การน าระบบไปติดตั้งใช้งาน การน า
คอมโพเนนต์ที่มีอยู่แล้วมาใช้งานใหม่ทั้งในลักษณะของการน าคอมโพเนนต์ที่วางขายหรือการน า
คอมโพเนนต์ที่พัฒนาขึ้นเองมาใช้ใหม่  

Concepts and techniques of component-based software development 
(CBSD); component-oriented 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 

Software Verification and Validation 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 
แนวคิดพ้ืนฐานและเทคนิควิธีการที่ใช้ในการทวนสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 

การทบทวนซอฟต์แวร์ การสืบสวนซอฟต์แวร์ 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 

Software Project Management 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 
การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์ การประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ การประมาณราคา

ซอฟต์แวร์ การก าหนดตารางเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง การก าหนดความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความ
เสี่ยง การแก้ปัญหาความเสี่ยง การเฝ้าระวังความเสี่ยง การติดตามและควบคุมโครงงานซอฟต์แวร์ 
มาตรวัดผลของซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และการ
ประเมินค่าข้อมูล การบริหารการสื่อสารภายในโครงการซอฟต์แวร์ การบริหารจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ซอฟต์แวร์ การปิดโครงการซอฟต์แวร์ 

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, software project communication 
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management; software project procurement management and outsourcing; software 
project closure 

 
977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 

Software Process Improvement 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-375  
คุณภาพและปัจจัยคุณภาพ การวัดคุณภาพ การประกันคุณภาพ แบบจ าลองและ

มาตรฐานวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการเชิง
โมเดล Capability Maturity Model Integration (CMMI) กระบวนการการปรับปรุง เครื่องมือ
คุณภาพ การทวนสอบและทดสอบ การวิเคราะห์เชิงเหตุผล และป้องกันข้อบกพร่อง การบริหารการ
จัดเก็บผลผลิต แบบจ าลองการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ตัวอย่างมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพของ
กระบวนการซอฟต์แวร์ 

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; 
software process improvement standards 

 
977-390 อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 

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

การอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆที่เก่ียวกับสาขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่สาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to software engineering 
977-393 สัมมนา 

Seminar 
1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาค
การศึกษาปกติ 

การสัมมนาตามหัวข้อที่ก าหนด อาจเป็นกรณีศึกษา และประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและชี้แนะ  

Seminar in current issues, case studies in software engineering under the 
adviser supervision  

 
977-462 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 

Introduction to Artificial Intelligence 
3(2-2-5) 

วัตถุประสงค์และหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ ความ
เข้าใจภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบผู้เชี่ยวชาญ วิธีการแทนความรู้ 
วิธีการค้นหาขั้นตอน วิธีการตรวจแก้และวิทยาการศึกษาส านึก ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น โปรล็อก หรือ ลิสป์ 
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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 วิศวกรรมความมั่นคงส าหรับสถาปัตยกรรมบริการ 

Security Engineering for Service-Oriented 
Architectures 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-277 
การจัดการความมั่นคงส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับความมั่นคง

ของสถาปัตยกรรมบริการ  เทคโนโลยีและมาตรฐานส าหรับสถาปัตยกรรมบริการ สถาปัตยกรรม
โดเมน  การวิเคราะห์ความมั่นคง การสร้างแบบจ าลองความมั่นคงส าหรับสถาปัตยกรรมบริการ การ
แปลงแบบจ าลองความมั่นคงเป็นรหัสโปรแกรม นโยบายของความมั่นคงส าหรับสถาปัตยกรรมบริการ
ขั้นสูง 

Security management for computer software; 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 

 
977-472 วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล 

Formal Methods in Software Engineering 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-271 
ระเบียบวิธีการแบบฟอร์มอล การก าหนดรายละเอียดแบบฟอร์มอล เครื่องหมาย Z   

การสร้างสคีมาแคลคูลัส การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยวิธีการแบบฟอร์มอล การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
เคร่งครัด ภาษาเซมิฟอร์มอล วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบคลีนรูม การสร้างกรณีการทดสอบจาก
ข้อก าหนดทางซอฟต์แวร์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในระเบียบวิธีการแบบฟอร์มอล  กรณีศึกษา 

Formal methods; formal specification; Z notation; schema calculus 
generic constructions; rigorous software development; semi-formal specification; 
cleanroom software engineering; testgenerationfromspecification;formalmethodtools; 
case studies 

 
977-473 การโมเดลและพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นสูง 

Advanced Software Modeling 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-342 
กาเขียนโปรแกรมโดยอาศัยเทคนิค Reflection การพัฒนาซอฟต์แวร์ในแนวทางแบบ 

Aspect การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยอาศัยแบบจ าลอง ภาษาโปรแกรมของแบบจ าลองเทคนิคในการท า 
meta-modling วิธีการแปลงภาษาโปรแกรมโดยใช้แบบจ าลอง เทคนิคการวิเคราะห์ในแบบจ าลอง 
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Reflection/meta-programming; aspected-orinted software development; 
model-driven development; modeling languages; techniques for meta-modeling; 
model transformation approaches; analysis techniques on models. 

 
977-474 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือก 

Alternative Software Development 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-141 
แนวคิดและหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบปรับตัว ลักษณะพ้ืนฐานของวงจรชีวิต

ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบปรับตัว การพัฒนาวิธีการท างานร่วมกัน หลักการวิธีอไจล์ วิธีปฏิบัติทาง
วิศวกรรมในการพัฒนาแบบอไจล์ เช่น สกรัม คานบัง ลีน การพัฒนาโดยใช้การทดสอบเป็นหลัก การ
พัฒนาโดยใช้ฟีเจอร์เป็นหลัก การทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ การโปรแกรมแบบ XP การปรับปรุ่ง
คุณภาพรหัสโปรแกรม การระบุความต้องการการท างานโดยการยกตัวอย่าง การบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบลีน และอ่ืนๆ 

Principle of adaptive software development (ASD); basic characteristics of 
an ASD life cycle; collaborative approach; agile methodologies; engineering practice in 
agile software development such as scrum, kanban, lean, test driven development 
(TDD), feature driven development (FDD), automated acceptance testing, extreme 
programming (XP), refactoring, emergent design, specification by example, continuous 
integration, lean product development 

 
977-475 วิธีปฏิบัติที่ดีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Best Practice in Software Engineering 
3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-141 
นิยามและความหมายของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แนวทาง

ปฎิบัติที่ดีทีสุ่ดส าหรับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ
การวางแผนงาน แนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการโปรแกรม แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมและควบคุม แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับความมั่นคง แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ
มาตรฐานนานาชาติ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับระบบล้าสมัย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับหน่วย
วัดทางด้านซอฟต์แวร์ 

Introduction and defeintions of software engineering best practices; best 
practices for software architecture and design; best practices for project planning; 
best practices for programming and coding; best practices for software changes and 
control; best practices for software quality assurance; best practices for security; best 
practices for International Software Standards; best practices for legacy appications; 
best practices for software metrics 
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977-490 อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 
Workshop IV 

1 ถึง 3 หน่วยกิต 
(X–Y–Z) 

การอบรมเชิงปฎิบัติการทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ที่เก่ียวกับสาขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามที่สาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to software engineering 
 

977-491 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Project in Software Engineering 

3(0-9-0) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน:นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า  110         
หน่วยกิต หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา ที่แสดงถึงการประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้เรียนไป 

Software engineering project development under the adviser supervision 
that illustrate the integration of software engineeringknowledge that have been 
learning 

 
977-492 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(0-0-36) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-392 และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยราชการ
เสมือนเป็นพนักงานเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 18 สัปดาห์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานนั้น 

Job training in industrial sector or government as an ICT officer not less 
than18 weeks; under adviser supervisionand student will be evaluated by mentor 
from the office 

 
977-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

Special Topics in Software Engineering I 
1 ถึง 3(X-Y-Z) 

หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่
ก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Special topics; novel theories or technologies related to software 
engineering 
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977-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Special Topics in Software Engineering II 

1 ถึง 3(X-Y-Z) 

หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่
ก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Special topics; novel theories or technologies related to software 
engineering 

 
977-497 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 

Special Topics in Software Engineering III 
1 ถึง 3(X-Y-Z) 

หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามที่
ก าหนดเป็นคราวๆ ไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

Special topics; novel theories or technologies related to software 
engineering 

 



 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ
ระดับอุดม

ศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนชม./ต่อสัปดาห ์
สถาบัน ปี 

พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 2561 

1 3-8399-00353-49-5 อาจารย ์ นางสาวกุลศิริ  จิรายุส M.Sc. 
สต.บ. 

Software Engineering 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ธุร 
กิจ 

DePaul University,IL,USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 
2540 

300 300 300 300 300 

2 3-9699-00292-83-5 อาจารย ์ นางสาวจามกิร  หิรัญรัตน์ วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
2541 

300 300 300 300 300 

3 3-5008-00050-85-1 อาจารย ์ นายนพชยั  วงค์สาย M.IT. 
 

วศ.บ. 
 

Web Technologies 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 

Macquarie University, Sydney, 
Australia 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี 
 

2553 
 

2544 
 

300 300 300 300 300 

4 3-8105-00129-18-2 อาจารย ์ นางสาวมนชนก  ทองเทพ วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคณนา  
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2545 
2541 

300 300 300 300 300 

5 3-8301-00155-79-8 อาจารย ์ นายอดิศักดิ์  อินทนา วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
2545 

- 300 300 300 300 
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อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ
ระดับอุดม

ศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบัน ปี 

พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 2561 

1 3-1017-00698-39-1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางรัตนา  เวทย์ประสิทธิ ์ Ph.D. 
พบ.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

Griffith University, Austral 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
2532 
2528 

300 300 300 300 300 

2 5-9001-00002-81-4 อาจารย ์ นางสาวกาญจนา ทองกลิ่น Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Natural Language 
Processing 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

Université de Besançon,France 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
 

2551 
2548 

300 300 300 300 300 

3 3-9698-00017-90-5 อาจารย ์ นางสาวกิติมาพร  ชโูชต ิ Ph.D. 
บธ.ม 
บธ.บ 

Management 
การจัดการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

University of Pune, India 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2554 
2537 
2534 

300 300 300 300 300 

4 3-8399-00455-16-6 อาจารย ์ นางสาววรวิกา  วัฒน
สุนทร 

Ph.D. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

Technology 
การจัดการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
จุลชีววิทยา 

University of Girona, Spain 
มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี 

2557 
2543 

 
2541 

300 300 300 300 300 

5 3-8303-00381-84-8 อาจารย ์ นางสาววีราภรณ์  ซิดด ู วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2550 
2554 

300 300 300 300 300 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ
ระดับอุดม

ศึกษา 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 
สถาบัน ปี 

พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

1 3-1006-01197-71-6 อาจารย์พิเศษ ดร.เดชวุฒิ  สุวิมลธีระบุตร Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วศ.บ. 

Computer Science  
  
Information Technology   
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์      

Technical University of Munich, 
Germany 
University ofStuttgart, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 
 

2547 
 

2545 

45 45 45 45 

2 3-9498-00047-62-6 อาจารย์พิเศษ นายกรกช คชฤทธิ์ วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2549 
2543 

45 45 45 45 

3 3-8301-00028-36-2 อาจารย์พิเศษ นายประชา  อัศวธีระ วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร ์
วิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 
2542 

45 45 45 45 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงดังนั้นหลักสูตรจึง

ก าหนดการสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  นักศึกษาแต่ละคนจะต้องลงวิชาสห
กิจศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปใช้กับงานลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4) มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

หน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์ได้ 
5) มีความกล้าแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงานรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน 3 หน่วยกิตต้องเป็น
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์  ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน โดยจะต้องมีการน าเสนอผลงานและ
จัดท ารายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

โครงงานระบบซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่นักศึกษาสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีทางด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ในการท าโครงงานประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการท าโครงการ การใช้
เทคโนโลยี และหลักการใหม่ๆด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงานมีขอบเขต
โครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท า
โครงงาน จัดท าเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ต่อได ้
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.  มีวิจารณญาณของการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
2. ความรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเอง 
ความสามารถในการท างานเป็นทีม มี
ความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา  

1. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลา 
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ส่งงานตรงเวลา การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนเสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

2. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมี
การก าหนดหน้าที่ของสมาชิกทุกคน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

3. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา 

3. มีความสามารถด้านการใช้ 
ภาษาอังกฤษ 

1.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2.   เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3.   จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการ 
     ใช้ภาษาอังกฤษ 
4.   ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/ 
      มหาวิทยาลัย 
5.   สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน 
      สถานประกอบการที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 

 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง 
6) มีสื่อการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
8) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
9) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจความต้องการทางด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
3) สามารถออกแบบพัฒนา ติดตั้งปรับปรุงและ/หรือประเมินองค์ประกอบต่างๆของธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งการน าไปประยุกต์อย่างต่อเนื่อง 
5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  

แปลผล และสรุปเพ่ือตอบค าถามที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
และท่ีเกี่ยวข้อง 

2) มีความสามารถแก้ปัญหาด้วยความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ
ผสมผสานแนวคิดทางธุรกิจ  และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

3) มีความใฝ่รู้ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากข้อมูลที่หลากหลาย 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด 

อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท าโครงการ การทดลองใน
ห้องปฎิบัติการ ฯลฯ 

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
2) การน าเสนอผลงาน 
3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตนและรับผิดชอบในการกระท าของตน 
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  

ในรายวิชาต่างๆ 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล

ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง

ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่หลากหลายและเหมาะสม 
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3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจาก 

1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้างโดยระบุว่าเป็นความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 

 
 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
8) ตระหนักและเห็นคุณคาในความตางและหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น และนานาชาติ 

 

     ด้านความรู้ 
1)   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
2)   สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
3)   สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
4)   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
5)   รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
6)   มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ 
7)   มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
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8)   สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9)   เขาใจความรูพ้ืนฐานของศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการด ารงชีวิต 
10)  มีความรอบรูโดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตรตาง ๆ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม 
11)  แสวงหาความรูจากงานวิจัย หรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
 

   ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  
5) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม  
6)  สามารถน าความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือท าความเขาใจและสรางสรรคสังคม 

 
 

    ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
7) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
 

    ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ    

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ  

อย่างเหมาะสม  
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 



 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป    

กลุม่วิชาภาษา 

975-150 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม O O  O              O O     O O       O  O   

975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน O O  O              O O     O O       O  O   

975-152  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน O O  O              O O     O O       O  O   

975-250 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  O  O                    O O      O O    O 

975-251 การพัฒนาการอ่านและการเขียน                  O O  O   O O  O  O  O O  O  O 

975-252 การสนทนาภาษาอังกฤษ O O  O              O O     O O      O O  O   

975-350 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ O                O O      O O    O   O  O  O 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

975-450 ทักษะการน าเสนอและการเป็นผู้น า                 O O O  O   O O      O   O   

975-451 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  O  O              O   O    O  O    O O   O  

975-452 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน O       O          O O     O O  O  O   O  O O  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์  

975-100 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต                                 O              O  

975-101  จิตวิทยาสังคม               O  O             O  O     O O    O   O  O  
  
O 

975-200 กิจกรรมเสริมหลักสูตร                  O         O O       O           O 

975-300 อาเซียนศึกษา                                                        O  O              O O      O    O  O   O  O 

975-301 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      O  O               O      O    O  O   O O  

975-302 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน              O                 O O      O  O  O  O O  O  O 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
 
 

975-303 ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                      O  O               O  O 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

975-304 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา   O       O         O O O     O       O   O O O 

xxx-xxx พลศึกษา O       O          O O     O O  O    O O  O  O 

975-240 กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ O       O         O O O  O   O O  O  O  O O  O O O 

975-241 การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม O       O         O O O  O   O O      O   O O 
 
O 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
 
975-130 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 
 

O       O          O O  O    O    O  O O  O O  

975-131 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม O       O                O O    O  O O  O O  

 
975-132 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

O       O          O O  O   O O    O  O O  O O  
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
 
 

975-133 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   O       O          O O     O O  O  O   O     

975-134 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม                                                       O       O          O O     O   O    O O  O   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

975-230 สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น                                                                                   O       O                O O  O  O  O O  O O  

975-231 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น         O       O          O O     O   O    O O  O   

975-232 สิ่งแวดล้อมศึกษาเบื้องต้น O       O          O O  O    O    O  O O  O O  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน  

976-220 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์  O O O O O O  O  O O O O O O    O O O    O O O O O   O  O O 

 
977-120 คณิตศาสตร์  O O O O O O  O  O O O O O O    O O O    O O O O O   O  O 

 
O 

977-121 พีชคณิตเชิงเส้น O  O O O O O   O O O  O O O     O O O   O O  O O O  O O  O 

977-320 ระเบียบวิธีทางสถิติ O O  O O O O  O O  O O O O O    O O O    O O O O O   O  O O 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
 
 

 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                   

976-101 ระบบสารสนเทศธุรกิจ O O O O O  O  O O O O O O      O O O    O  O O O O  O O O  

976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   O O O O O    O  O O O O    O O O    O O O O O   O  O  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

976-392 เตรียมสหกิจศึกษา O O O O  O   O O O O O O O     O O  O   O  O O O O 
 

O O  O 

976-394 ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 O O O 

977-492 สหกิจศึกษา O O O  O O O  O   O O O  O    O O       O O O  
 

O O   

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 

976-241 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต O   O O O    O  O  O O O    O  O O   O O O      O O 
 

 

977-212 หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  O O O O O O  O O O O O O  O    O  O O   O O O O  O   O O O 

977-277 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ O O O O O  O  O O   O O O O     O O O   O O O  O O  O  O 
 

O 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
 
 

977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

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

977-393 สัมมนา  O  O O O O   O O O O O O     O O  O     O O O   O O   

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

976-140 ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์   O O O O O   O O O  O O O    O O  O   O O O O O   O  O O 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

977-141 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ O O  O O O O  O  O O  O O O    O  O O   O  O O O O 
 

O O  O 

977-270 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์   O O O O O   O O O O O  O     O O O   O O O O O  
 

O O  O 

977-271 วิศวกรรมความต้องการและการโมเดล
ซอฟต์แวร์ 

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

O O  O 

977-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ O O  O O O O  O O O  O O O O     O O O   O O O  O O 
 

 O O 
 
 

977-372 การพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ O O O   O O  O  O O  O O O    O  O O    O O O O  
 

O O  O 

977-374 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ O O O O  O O  O O O O O O O      O O O   O O  O O O 
 

O O  
 
O 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
 
 

977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ O  O O O O O  O O  O O O O O    O O  O   O O O O O  
 

O O O  

977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ O  O O O O O  O O O  O  O O     O O O    O O O O  
 

O O  O 

977-491 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ O O  O O O   O O  O O O O     O O O    O  O O O O 
 

O O   

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

976-250 ระบบฐานข้อมูล O  O O O O O  O O  O O O O O    O O  O   O O  O O  
 

O O O  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

977-140 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม O O O O  O O   O O O O O O O    O O O     O O O O  
 

O  O O 

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

977-231 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 

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

O O   

กลุ่มวิชาเลือก 

977-342 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ันสูง O O O  O O O   O O O  O O O    O O  O   O O  O O  
 

 O O 
 

O 
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    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
 
 

 
 

 
 

977-351 ระบบฐานข้อมูลข้ันสูง O O O O O    O O O O O O  O    O O  O   O  O O O O 
 

 O O O 

977-373 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ O O O O  O O   O O O  O O O     O O O    O O O O  
 

 O O 
 

O 

977-462 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น O O O  O O    O O O O O O O    O  O O   O O  O O O 
 

 O O  

977-471 วิศวกรรมความมั่นคงส าหรับสถาปัตยกรรม
บริการ  O  O O O O    O O O O  O O    O O  O    O O O O  

 
O O O  

977-472 วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล O O O O  O O  O O O  O O O     O O  O   O  O O O O 
 

 O O O 

977-473 การโมเดลและพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ันสูง O O O O O    O O O O  O O O    O  O O   O  O O O  
 

 O O  

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

 977-474 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือก O O  O O  O  O O  O O O       O  O     O O O O 
 

O O  O 

977-475 วิธีปฏิบัติที่ดีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ O  O O O O O  O O  O O O       O  O   O  O O O O 
 

O O O  

67 

 

67 



แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดรายวชิาศกึษาทัว่ไป 
    ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตร 
2) สาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องใน

สถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามที่คณะได้ประกาศเป็นคราวๆไป 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
2) อาจารย์ ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
การเตรียมการในระดับคณะ 
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ หลักสูตรที่สอน 

และให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
2) จัดอาจารย์ประจ า เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและแนะน าอาจารย์พิเศษให้มีความเข้าใจ

หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร 
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน 

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะ

การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นหลักเพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา
ที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือ
ต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

   2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอนและท า
วิจัย 
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การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
2) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
5) จัดทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ 
7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  
1) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ

คณะและอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

4)   มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน 
     ร่วมกับ  อาจารย์ผู้สอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า

กว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปี  มีจ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

3. มีระบบการรายงานข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการศึกษาและข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
ทุกภาคการศึกษา 

4. มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดย
นักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ 
ช่วงกลางภาคและปลายภาคและ
รายงานผลการประเมินเพ่ือน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน 

5. มีกระบวนการติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

6. มีการ Audit สังเขปรายวิชา ข้อสอบ 
และเกรด ในทุกภาคการศึกษา 

7. มีการ Audit คุณวุฒิ (ไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโท) คุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถของอาจารย์พิเศษให้ตรง
กับรายวิชาที่สอน 

8. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมี
กิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

1. จ านวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจ า ประวัติ
อาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์ 

2. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้และบันทึก
กิจกรรมในการสนับสนุน
การเรียนรู้ 

3. จ านวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี
แนวทางให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง 

4. ผลการประเมินการเรียน
การสอน  อาจารย์ผู้สอน
และการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้โดยนักศึกษา 

5. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์
ภายในคณะฯทุก 2 ปี 

6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกๆ 5 ปี 

7. ประเมินผลโดยบัณฑิต
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
9. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และหรือ

ผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ 

10. นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรต้องผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 

11. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า
ในทางวิชาการและหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง 

12. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไป
ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

13. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือวิจัย
งบประมาณความร่วมมือกับ
ต่างประเทศผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

14. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

15. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก
ปีและภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี 

16. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี  

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป ี

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
   2.1. การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ ต าราและสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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    2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
1) หนังสือ/ต าราและสื่อการเรียนรู้ 

หนังสือ  40,726   เล่ม 
วารสาร     141   ชื่อเรื่อง 
ฐานข้อมูล      22    ฐาน 
โสตทัศนวัสดุ   2,335  รายการ 

นอกจากนี้ทางห้องสมุดมีบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดวิทยา
เขตทั้ง 5 วิทยาเขต  (PSULINET) และบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดใน
เครือข่าย PULINET (Provincial University Library Network) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการในวิทยาเขตภูเก็ตสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ จากห้องสมุดใน
เครือข่ายความร่วมมือที่ห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ตเป็นสมาชิก 

2) ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องละ 65 เครื่อง  
- ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องละ 30 เครื่อง  
- ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องละ 30 เครื่อง  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
- ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
- ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
- ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลจากห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต 

และสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ประเทศไทยผ่านบริการระบบ ยืม -คืน ระหว่างห้องสมุด  มีความร่วมมือในท้องถิ่นกับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏในท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และสามารถเข้าใช้บริการในห้องสมุด
เครือข่าย PULINET (Provincial University Library Network) 
 

    2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
ประสานงานกับห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ตในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ
อ่ืนๆที่จ าเป็นนอกจากนี้คณะได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการ
สอนของอาจารย์เช่นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติเป็นต้น 
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของคณะซึ่งจะประสานงานการจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดวิทยาเขต

ภูเก็ตและท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือต ารานอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่ง
จะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้
สื่อของอาจารย์ด้วยโดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 

ระบบเครือข่ายแม่ข่ายอุปกรณ์
การทดลองทรัพยากรสื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม
เพ่ือสนับสนุนทั้ งการศึกษาใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและเพ่ือ
การเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองอย่าง
เพียงพอมปีระสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มี
ความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มีเครือข่ายและห้อง 
ปฏิบัติการทดลองเปิดที่มีทั้ง
เครือ่งคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องเรียนเสมือนเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ นอกห้องเรียนได้ด้วย
ตนเอง 

5. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต าราวารสาร 
ฐานข้อมูล และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการสืบค้นความรู้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัว
นักศึกษา  ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ
หัวนักศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ 

3. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา
และสื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิติการใช้งานหนังสือ ต าราสื่อ
ดิจิทัล 

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ 
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3. การบริหารคณาจารย์ 

    3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการท างานสายอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

    3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการทบทวนประจ าปี  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรที่จะท าให้ได้บัณฑิต
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

    3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ

ความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อย่างน้อย  3 รายวิชาต่อภาคการศึกษา 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.1. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือเป็นผู้มีประสบการณ์สูงในด้านคอมพิวเตอร์ 

 

   4.2. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และจะต้อง

สามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพซึ่งจ าเป็นต้ องให้มี
การฝึกอบรมเฉพาะทางเช่นการเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติ 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  (Office Hours) 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้คณะได้จัดที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 
    5.2 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด 
นักศึกษาสามารถที่จะยื่นค าร้องขออุทธรณ์ให้มีการทบทวนระดับขั้น ดูกระดาษค าตอบในการสอบ 
ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
1) มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและแนวคิดในการหางานท าของนักศึกษาในสัปดาห์

สุดท้ายของการศึกษา 
 ควรเพิ่มรายวิชาเลือกท่ีน่าสนใจมีเนื้อหาที่ทันสมัยที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

 ควรมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 ควรสอนการใช้เฟรมเวิร์ก (framework) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น 

2) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี คือ 6 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา (ด าเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย)  เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  

 การเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนท าให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานจริง 

 ควรจัดการเรียนการสอนมีการเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์จริง 

 ควรปรับปรุงให้มีรายวิชาที่ทันสมัยให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน 

3) มีการส ารวจการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปี  
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา      

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4   อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5.0   
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้น

เรียน 
5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

 
    1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้

ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

    (Key Performance Indicator) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผน  
     ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก. 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ อาจารย์กุลศิริ  จิรายุส 

1. ภาระงานสอน 
    1.1ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

976-360 
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
Human Computer Interaction  

3(2-2-5) 

977-371 
การก าหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Specification and Management 

3(2-2-5) 

977-373 
การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Configuration Management 

3(2-2-5) 

977-376 
การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 
Software Process Improvement 

3(2-2-5) 

 
   1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
- - - 
 

2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

977-271 
วิศวกรรมความต้องการและการโมเดลซอฟต์แวร์  
Requirement Engineering and Software Modeling 

3(3-0-6) 

977-376 
การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ 
Software Process Improvement 

3(3-0-6) 

977-360 
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
Human Computer Interaction 

3(2-2-5) 

977-475 
วิธีปฏิบัติที่ดีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Best Practice in Software Engineering 

3(2-2-5) 

 
3. ผลงานวิชาการ 
   3.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร   - 
   3.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ  - 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ อาจารย์จามิกร  หิรัญรัตน์ 

1. ภาระงานสอน 
    1.1ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

976-140 
คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรม  
Computer and Programming Concept 

3(2-2-2) 

976-240 
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

977-241 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
Object-Oriented Analysis and Design 

3(2-2-2) 
 

977-370 
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์* 
Software Architecture 

3(2-2-5) 

977-373 
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ 
Component-Based Software Development 

3(2-2-2) 
 

 (หมายเหตุ *สอนร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืน) 
 

   1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

- - - 
 
2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

976-140 
ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Software and Computer Programming 

3(2-2-5) 

977-141 
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

977-341 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Device Application Development 

3(2-2-5) 

977-373 
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ 
Component-Based Software Development 

3(2-2-5) 

 
3. ผลงานวิชาการ 
   3.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
   3.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

C. Hiranrat and A. Pohthong. The Adoption of Mobile Agents for Electronic Auction: 
Case Study of Electronic Auction at Rubber Brokering Service of Thailand. In 
the 3rd National Conference on Computing and Information Technology 
(NCCIT 2007), Thailand, 2007. 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ อาจารย์นพชัย  วงค์สาย 

1. ภาระงานสอน 
    1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

140-241 
ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา 
Java Programming Laboratory 

1(0-3-0) 

976-241 
การโปรแกรมเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

977-242 
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตข์ั้นสูง 
Advanced Object-Oriented Programming  

3(2-2-5) 

977-372 
การพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
Software Construction and Maintenance 

3(2-2-5) 

 
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
- - - 
 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

976-241 
การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต                         
Internet Programming 

3(2-2-5) 

977-342 
การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ข้ันสูง 
Advanced Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

977-372 
การพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
Software Construction and Maintenance 

3(2-2-5) 

977-474 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือก 
Alternative Software Development 

3(2-2-5) 

 

3. ผลงานวิชาการ 
   3.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
   3.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

V. Siddoo, N. Wongsai, and R. Wetprasit.  An Implementation of ISO/IEC 29110  in 
Government Organizations, PSU Phuket Case Study. In the IA2012-Workshop 
on Internet Architecture, Thailand, 2012. 

V. Siddoo, N. Wongsai, and R. Wetprasit.  An Implementation Approach of ISO/IEC 
29110  for Government Organizations. In the 1st Annual PSU Phuket 
International Conference. Phuket, Thailand, 2012. 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ อาจารย์มนชนก ทองเทพ 

1. ภาระงานสอน 
    1.1ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

140-240 
โครงสร้างข้อมูล 
Data Structures 

3(2-2-5) 

140-251 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
Systems Analysis and Design 

3(2-2-5) 

 
   1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
- - - 
 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

976-150 
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
Organization Information Systems 

3(2-2-5) 

976-220 
คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

3(3-0-6) 

976-452 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information Systems 

3(2-2-5) 

977-140 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 

 
3. ผลงานวิชาการ 
   3.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร - 
   3.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ - 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ อาจารยอ์ดิศักดิ์ อินทนา 

1. ภาระงานสอน 
    1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

140-342 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(2-2-2) 

976-270 
หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Principle of Software Engineering 

3(2-2-2) 

976-375 
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ Software Validation and 
Verification 

3(2-2-3) 

140-242,  
976-242 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(2-2-2) 

976-130 
คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรม  
Computer and Programming Concept 

3(2-2-2) 

976-132 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  
Computer and Internet Technology 

3(2-2-2) 

 (หมายเหตุ *สอนร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืน) 
 

   1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

- - - 
 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

977-140 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 

977-374 
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Verification and Validation 

3(2-2-5) 

977-472 
วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล 
Formal Methods in Software Engineering 

3(2-2-5) 

977-473 
การโมเดลและพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นสูง 
Advanced Software Modeling 

3(2-2-5) 
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3. ผลงานวิชาการ 
3.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
3.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
A. Intana, M. R. Poppleton, and G. V. Merrett. Proof-based Formal Methods for WSN 

Development with Simulaiton Approach. In the 4th Rodin User and 
Developer Workshop, Turku, Finland, 10 - 11 Jun 2013. 

A. Intana, M. R. Poppleton, and G. V. Merrett. Adding Value to WSN Simulation through 
Formal Modelling and Analysis. In the 4th International Workshop on 
Software Engineering for Sensor Network Applications (SESENA), pages 24-29, 
San Francisco, USA, 18 - 26 May 2013. 

A. Intana, R. Choodum, N. LaoJeenwong, and N. Anukool. The Development of the 
Shortest Path System in Phuket Town.  In the 3rd National Conference on 
Computing and Information Technology, Bangkok, Thailand, 25-26 May 2007. 

A. Pohthong and A. Intana. The Prototype of A Monitoring System of Student 
Workloads for Learning Quality Improvement. In the 2006 ASAIHL Conference 
on Education for Sustainable Development, Penang, Malaysia, 19-2 June 
2006. 

 
3.3 ต ารา 
อดิศักดิ์ อินทนา. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering), คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552. 
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ภาคผนวก ข.  

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ข้อ รายละเอียด การปรับแก้ไข 
1. ควรพิจารณาการตั้งเกณฑ์ประเมินผลส าเร็จของแต่ละรายวิชา

จากการปฏิบัติงานจริง 
ประชุมสาขา ICT เพ่ือแจ้งคณะอาจารย์
ให้ด าเนินการ 

2. ควรเน้นให้มีการผลิตผลงานในแต่ละรายวิชาอย่างต่อเนื่อง ประชุมสาขา ICT เพ่ือแจ้งอ.ให้
ด าเนินการ 

3. ควรท าโครงงานร่วมกับนักธุรกิจท้องถิ่น หรือภาครัฐท้องถิ่น เพ่ือ
นักศึกษาจะได้เห็นภาพการท างานที่แท้จริง 

ประชุมสาขา ICT เพ่ือหารือความ
ร่วมมือ 

4. ควรจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือและกรณีศึกษาจริง
มากกว่าการเรียนเฉพาะทฤษฎี 

ประสานงาน อ. ให้ใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

5. แนะน าให้จัดตารางการเรียนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาเทอมสุดท้าย
ของการเรียน เพ่ือนักศึกษาจะได้พร้อมท างานหลังเรียนจบอย่าง
ต่อเนื่อง 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

6. ให้น าข้อมูลข้อมูลส ารวจด้านองค์ความรู้ของนักศึกษามาใส่ในเล่ม
หลักสูตร 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

7. ให้น าการประเมินผู้ใช้บัณฑิตมาใส่ใน มคอ.2 (หมวด 7 ข้อ 6)  ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

8. การ map รายวิชาให้ท าเฉพาะรายวิชาเท่าท่ี map ได้ เช่น
รายวิชา workshop ถ้ายังไม่มีความแน่ชัดว่าจะเปิดวิชาอะไรก็ยัง
ไม่ต้อง map 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

9. วิชาชีพสาขาให้ระบุเฉพาะอาชีพที่โดดเด่นเท่านั้น  ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 
10. ให้พิจารณาคุณสมบัติ อ. ประจ าหลักสูตรและผู้สอนให้สอดคล้อง

กับสาขา 
ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

11. ควรเปิดวิชาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และไม่มาก
เกินไป เปิดรายวิชาที่สะท้อนถึงความเป็นหลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

12. ไม่ควรเปิดเรียนวิชาเลือกจากสาขาอ่ืนมากเกินไป ควรเอาแต่ของ
หลักสูตรจริง 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

13. การปรับรายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

14. ให้ปรับรายวิชาเลือกให้สอดคล้องกับสาขา ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 
15. ประเด็นวิชาโครงงานที่เปิด 1 หรือ 2 ตัวนั้นควรให้เวลาให้เด็กท า

มากกว่าเทอมเดียว  
ได้ชี้แจงว่า คาดหวังให้เริ่มท าในเทอม
ก่อนลงทะเบียน คือภาคภดูร้อน และที่
ประชุมเห็นชอบ 

16. วิชา การเป็นผู้ประกอบการ ตัวเดียวพอหรือไม่ เนื่องจากใน
วัตถุประสงค์ระบุให้เด็กสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

ได้ปรับวัถุประสงค์ของหลักสูตร โดยตัด
ในส่วนการเป็นผู้ประกอบการออก และ
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ข้อ รายละเอียด การปรับแก้ไข 
มุ่งเน้นการประกอบอาชีพที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์หลักสูตร จึ่งไม่มีการเรียน
วิชา การเป็นผู้ประกอบการ 

17. ภาระสอนของอาจารย์ประจ า ให้เขียนเริ่มจากปี 57 (ย้อนหลัง 1 
ปี) เพราะเปิดในปี 2558 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

18. หมวดที่ 4 หน้า 65 ต้องดูคุณลักษณะพิเศษของเด็ก บางตัวอยู่ใน 
Learning outcome อยู่แล้วไม่ต้องใส่ ให้ใส่คุณลักษณะที่พิเศษ
จริงๆเท่านั้น 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

19. Learning outcome นั้นทุกวิชาต้องมีครบ 5 ด้าน แต่ละวิชา
ต้องมี 1 จุดด าในแต่ละด้านเป็นอย่างน้อย และไม่จ าเป็นต้องครบ
ทุกข้อ ให้กระจายข้ออ่ืนๆ ไปเน้นในรายวิชาอ่ืนๆ 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

20. ย้ายรายวิชา Software Process Improvement มาเป็นวิชา
บังคับให้นักศึกษาได้เรียนรู้มาตฐานสากล เช่น CMMi 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

21.  รายชื่ออาจารย์พิเศษ อาจไม่ต้องใส่ ยังคงใส่รายชื่ออาจารย์พิเศษเช่นเดิม
โดยตรวจสอบคุณวุฒิให้ถูกต้อง 

22.  พยายามปรับลดหน่วยกิตโดยรวมให้เหมาะสม ไม่ครวให้มาก
เกินไป โดยดูวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนตาม มคอ.1 รายวิชาที่
สามารถรวมได้ให้รวม แต่ให้เนื้อหาวิชาครบ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถใช้ในการเรียนต่อได้ 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

23. ปรับ “สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร” ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์หลักสูตร ให้แสดงถึงจุดเด่นของหลักสูตร 

ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 

24. ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีหัวข้อและรายวิชาตาม มคอ.1 ได้ปรับปรุงตามค าแนะน า 
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ภาคผนวก ค. 
เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

 
ภาคผนวก  ค.-1  การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับเกณฑ์
มาตรฐาน  หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต่ า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
2553 

(หน่วยกิต) 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 
    1) กลุ่มวิชาภาษา  12 1) กลุ่มวิชาภาษา 12 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร/์กลุ่มวิชา          
        สังคมศาสตร์และพลศึกษา 

 11 2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
และ/หรือ มนุษยศาสตร์    

14 

    3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

 7 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 104 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  90 
     1) วิชาแกน  37 1) กลุ่มวิชาแกน 12 
     2) กลุ่มวิชาชีพ  67 2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 68 
แผน ก. (สหกิจศึกษา)      3) กลุ่มวิชาเลือก 10 
   - กลุ่มวิชาชีพบังคับ  52   

-  กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า 
15 

  

แผน ข. (ฝึกงาน)     
   -   กลุ่มวิชาชีพบังคับ  46   
-   กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 

21 
  

-   ฝึกงานไม่นับหน่วยกิต  320 ช่ัวโมง   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

รวม 120-150 140  131 
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ภาคผนวก ค.-2  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557 

 
หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   30  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาภาษา                 12  หน่วยกิต 
975-150*ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม           3(3-0-6) 
975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
975-152 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 
* ให้ลงทะเบียนเรยีนแบบไม่นับเปน็หน่วยกิตสะสม 
และเลือกเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิตดังนี้ 
975-250 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ                  3(3-0-6) 
975-251 การพัฒนาการอ่านและการเขียน          3(3-0-6) 
975-252 การสนทนาภาษาอังกฤษ                    3(3-0-6) 
975-450 ทักษะการน าเสนอและการเป็นผู้น า       3(3-0-6) 
975-451  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                   3(3-0-6) 
975-452  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน           3(3-0-6) 
2) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์    11 หน่วยกิต 
975-100 สุขภาวะกายและจิต                         3(2-2-5) 
 
975-101 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต               3(2-2-5) 
975-200 กิจกรรมเสริมหลักสตูร                      1(0-0-3) 
 
 
 
และเลือกเรยีนรายวิชาจากกลุ่มสังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์  
อีก 3 หน่วยกิตดังนี ้
975-210 ท้องถิ่นศึกษา                                 3(3-0-6) 
975-311 สังคมการท างาน                             3(3-0-6) 
975-211 รัฐศาสตร์และการเมืองไทย                 3(3-0-6) 
975-310 วิถีชีวิตกับสังคม                              3(3-0-6) 
975-111 การสืบค้นสารสนเทศและการน าเสนองานวิชาการ  
                                                             3(2-2-5) 
975-110 ทักษะในการสื่อสารภาษาไทย              3(2-2-5) 
 
 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              35  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาภาษา                 12  หน่วยกิต 
975-150*ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม             3(3-0-6) 
975-151 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
975-152 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
 
* ให้ลงทะเบียนเรยีนแบบไม่นับเปน็หน่วยกิตสะสม 
และเลือกเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิตดังนี ้
975-250 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ                    3(3-0-6) 
975-251 การพัฒนาการอ่านและการเขียน            3(3-0-6) 
975-252 การสนทนาภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6) 
975-350 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ           3(3-0-6) 
975-450 ทักษะการน าเสนอและการเป็นผู้น า         3(3-0-6) 
975-451  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                     3(3-0-6) 
975-452  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน             3(3-0-6) 
2) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์     14 หน่วยกิต 
ยกเลิกรายวิชานี้  
 
975-100 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต                  3(2-2-5) 
975-101 จิตวิทยาสังคม                                  3(3-0-6) 
975-200 กิจกรรมเสริมหลักสตูร                        1(0-0-3) 
 
และเลือกเรยีนรายวิชาจากกลุ่มสังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์  อีก 6 
หน่วยกิตดังน้ี 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
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และเลือกเรยีนรายวิชาจากกลุ่มพลศึกษา 1 หน่วยกิต 
975-140 ฟุตซอล                                        1(0-2-1) 
975-141 บาสเกต็บอล                                  1(0-2-1) 
975-142 วอลเลย์บอลชายหาด                        1(0-2-1) 
975-143 แบดมินตัน                                    1(0-2-1) 
975-144 ลีลาศ                                          1(0-2-1) 
975-145 แอโรบิค                                       1(0-2-1) 
975-146 โยคะ                                           1(0-2-1) 
975-147 เทควันโด                                      1(0-2-1) 
975-148 การด าน้ า                                      1(0-2-1) 
975-240 กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ             1(0-2-1) 
975-241 การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม                 1(0-2-1) 
 
 
 
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        7 หน่วยกิต 
975-130 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม         3(3-0-6) 
975-131 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน       1(0-3-0) 
 
 
 
 
 

รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
975-300 อาเซียนศึกษา                                    3(2-2-5) 
975-301 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           3(3-0-6) 
975-302 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                      3(3-0-6) 
975-303 ทักษะชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม             2(1-2-3) 
975-304 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา           4(4-0-8) 
 
และเลือกเรยีนรายวิชาจากกลุ่มพลศึกษา 1 หน่วยกิต 
975-140 ฟุตซอล                                          1(0-2-1) 
975-141 บาสเกต็บอล                                    1(0-2-1) 
975-142 วอลเลย์บอลชายหาด                          1(0-2-1) 
975-143 แบดมินตัน                                      1(0-2-1) 
975-144 ลีลาศ                                            1(0-2-1) 
975-145 แอโรบิค                                         1(0-2-1) 
975-146 โยคะ                                             1(0-2-1) 
975-147 เทควันโด                                        1(0-2-1) 
975-148 การด าน้ า                                        1(0-2-1) 
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
975-149 ไอคิโด                                            1(0-2-1) 
975-240 กีฬาและการพัฒนาบุคลิกภาพ               1(0-2-1) 
975-241 การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม                   1(0-2-1) 
 
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              9 หน่วยกิต 
ย้ายไปอยู่ในกลุ่มให้เลือก 
ยกเลิกรายวิชานี้  
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
975-130 วิทยาศาสตร์ระบบโลก                        3(3-0-6) 
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และเลือกเรยีนรายวิชาจากกลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3 หน่วยกิต 
975-134 วิทยาศาสตร์กายภาพ                         3(3-0-6) 
975-135 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                           3(3-0-6) 
975-132 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 
975-133 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                          104 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาแกน                               37  หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน   31 
หน่วยกิต 
977-120 คณิตศาสตร์ 1                              3(3-0-6) 
977-121 คณิตศาสตร์ 2                               3(3-0-6) 
977-140 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทึม             3(2-2-5) 
976-220 คณิตศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  4(4-0-8) 
976-121 ระเบียบวิธีทางสถิติ                           3(3-0-6) 
976-231 หลักการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                 
                                                               3(2-2-5) 
976-330 แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ 
                                                              3(2-2-5) 
977-130 คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรม        3(2-2-5) 
 

และเลือกเรยีนรายวิชาจากกลุ่มวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
หน่วยกิต 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
975-132 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชานี้  
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
975-131 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม           3(3-0-6) 
975-132 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 
975-133 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 3(3-0-6) 
975-134 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม        3(3-0-6) 
975-230 สถิติและการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องต้น      3(3-0-6) 
975-231 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น              3(2-2-5) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                 90  หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาแกน                                12  หน่วยกิต 
 
 
977-120 คณิตศาสตร ์                                3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ย้ายวิชานี้ไปอยู่ในหมวด 2.4      
976-220 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์                  3(3-0-6)                                           
 
977-320 ระเบียบวิธีทางสถิติ                             3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชานี้  
 
ยกเลิกรายวิชานีโ้ดยรวมเนื้อหาเขา้ในวิชา 977-231 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ 
ยกเลิกรายวิชานี้โดยเปิดวิชา 976-140 แทน และย้ายไปอยู่ใน
หมวด 2.3 
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977-131 หลักการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
 
977-250 ระบบฐานข้อมูลส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์     
                                                               3(2-2-5) 
 
 
 
 
1.2)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ             6   หน่วยกิต 
976-110 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ             3(3-0-6) 
976-411 การเป็นผู้ประกอบการ             3(3-0-6) 
 
2) กลุ่มวชิาชีพ                              67   หน่วยกิต 
2.1)  วิชาชีพบังคับ      
แผน ก (สหกิจศกึษา)                       52   หน่วยกิต 
แผน ข (ฝึกงาน)                            46   หน่วยกิต 
976-494 ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       
                                                               3(2-2-5) 
976-392 เตรยีมสหกิจศึกษาและฝึกงาน              1(0-3-0) 
977-393 การฝึกงาน                                   320 ช่ัวโมง 
977-492 สหกิจศึกษา                            6(0-0-36)  
 
 
 
 
 
 
 
977-212 หลักการเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม             3(3-0-6) 
977-391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1         2(0-9-0) 
977-491 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2         3(0-9-0) 
 
977-493 สัมมนา                                          1(0-2-1) 
 

เปลี่ยนช่ือวิชาและรหัสเป็น 977-231 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบตัิการ และย้ายไปอยู่ในหมวด 2.5 
ยกเลิกรายวิชานี้โดยเปิดวิชา 976-250 แทน และย้ายไปอยู่ใน
หมวด 2.4 
 
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
977-121 พีชคณิตเชิงเส้น                                3(3-0-6) 
 
 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
 
2) วิชาเฉพาะด้าน                                   68 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
                                                         16 หน่วยกิต 
 
976-394 ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                     
                                                                 3(2-2-5) 
976-392 เตรยีมสหกิจศึกษาและฝึกงาน                1(0-3-0) 
ยกเลิกรายวิชานี้  
977-492 สหกิจศึกษา                               6(0-0-36)  
 
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
976-101 ระบบสารสนเทศธุรกจิ                          3(2-2-5) 
976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต      3(2-2-5) 
 
2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์               13 หน่วยกิต 
976-241 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต                      3(2-2-5)      
977-212 หลักการเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม               3(3-0-6)                                                            
ยกเลิกรายวิชานี้  
เปลี่ยนช่ือรายวิชา และย้ายวิชานี้ไปอยู่ในหมวด 2.3      
977-277 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ                3(2-2-5) 
977-393 สัมมนา                                           1(0-2-1) 
 
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที่ 
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976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์             3(2-2-5) 
976-360 ปฏิสมัพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5)   
977-241 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์   3(2-2-5) 
977-370 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์                     3(2-2-5) 
977-371 การก าหนดและการจัดการความต้องการทาง
ซอฟต์แวร ์                                               3(2-2-5) 
977-372 การพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์        3(2-2-5) 
977-373 การพัฒนาซอฟต์แวรเ์ชิงคอมโพเนนต ์     3(2-2-5) 
977-374 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร ์       3(2-2-5) 
977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์               3(2-2-5) 
977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์        3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
977-242 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง            3(2-2-5)  
 

2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์      30  หน่วยกิต 
977-141 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์                3(2-2-5) 
977-360 ปฏิสมัพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์       3(2-2-5)   
ยกเลิกวิชานี้ โดยรวมเนื้อหาบางสว่นในวิชา 977-271 
977-270 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์                        3(2-2-5) 
977-271 วิศวกรรมความต้องการและการโมเดลซอฟต์แวร์
                                                  3(3-0-6) 
977-372 การพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์          3(2-2-5) 
ย้ายวิชานี้ไปอยู่ในหมวด 3      
977-374 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร ์          3(2-2-5) 
977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์                 3(2-2-5) 
977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์           3(3-0-6) 
977-491 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์              3(0-9-0)       
 
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
976-140 ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 
2.4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                6 หน่วยกิต 
977-140  โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทึม               3(2-2-5) 
 
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
976-250 ระบบฐานข้อมูล                                  3(2-2-5) 
 
2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 
977-231 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  
                                                                  3(2-2-5) 
 
ย้ายวิชานี้ไปอยู่ในหมวด 3 และปรับรายละเอียดวิชาใหม ่
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2.2)  วิชาชีพเลือก      
แผน ก(สหกจิศึกษา)เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
แผน ข (ฝึกงาน)เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     21 หน่วยกิต 
 
976-241 การโปรแกรมเว็บ                             3(2-2-5) 
976-331 การบริหารระบบเซริ์ฟเวอร์            3(2-2-5) 
976-332 การบริหารและการจัดการเครือข่าย       3(2-2-5) 
976-333 การออกแบบและการจดัการเว็บ            3(2-2-5) 
976-350 ปฏิบัติการการบริหารระบบฐานข้อมูล    1(0-3-0) 
976-351 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง            3(2-2-5) 
976-440 การพัฒนาเว็บเซอร์วิส            3(2-2-5) 
976-441 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที ่                                             3(2-2-5) 
977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เอ็กซเ์อ็มแอล  
                                                               3(2-2-5) 
977-355 คลังข้อมูลและการประยุกต์                  3(2-2-5) 
977-362 การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น       3(2-2-5) 
977-377 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ                     3(2-2-5) 
976-200 หลักการธรุกิจอิเล็กทรอนิกส ์             3(2-2-5) 
977-433 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย 
                                               3(2-2-5) 
977-440 การโปรแกรมเกม                              3(2-2-5) 
977-442 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน       3(2-2-5) 
976-200 หลักการธรุกิจอิเล็กทรอนิกส ์             3(2-2-5) 
976-210 หลักการตลาด                              3(3-0-6) 
976-211 หลักการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบญัชี
                                              3(3-0-6) 
976-303 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
                                                              3(2-2-5) 
976-311 พฤติกรรมองค์กร                             3(3-0-6) 
976-312 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการประยุกต์
                                             3(3-0-6) 
 

3)  กลุ่มวิชาเลือก                                     10 หน่วยกิต 
 
 
   
ย้ายไปอยู่ในหมวด 2.2 เปลี่ยนช่ือและรายละเอียดวิชา 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี ้
ยกเลิกรายวิชานี ้
ยกเลิกวิชานี้ โดยรวมเนื้อหาบางสว่นในวิชา 977-277  
เปลี่ยนรหัสวิชา แล้วย้ายไปอยู่หมวด 2.2 
 
ยกเลิกรายวิชานี้  
 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ย้ายวิชานี้ไปอยู่ในหมวด 2.2 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
 
ยกเลิกรายวิชานี้  
 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557 
976-313 การลงทุน                             3(3-0-6) 
976-353 การจัดการความรู ้                            3(2-2-5) 
976-402 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ์            3(2-2-5) 
976-261 เทคโนโลยีมลัตมิีเดีย             3(2-2-5) 
976-320 การวิจัยด าเนินการ            3(2-2-5) 
976-430 การจัดการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์  
3(2-2-5) 
976-431 เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรส้าย          3(2-2-5) 
976-452 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ           3(2-2-5) 
977-190 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1    1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-290 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2    1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        320 ช่ัวโมง 
977-350 การค้นคืนสารสนเทศ           3(2-2-5) 
977-361 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประยุกต์   3(2-2-5) 
 
 
977-390 อบรมเชิงปฏิบัติการ 3                1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-450 เหมืองข้อมูล                              3(2-2-5) 
977-462 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องตน้            3(2-2-5) 
977-471 วิศวกรรมความมั่นคงส าหรับสถาปตัยกรรมบริการ 
                                              3(2-2-5) 
977-472 วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล   3(2-2-5) 
977-490 อบรมเชิงปฏิบัติการ 4     1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1  
                                                      1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2  
                                                      1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-497 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3  
                                                      1 ถึง 3(X-Y-Z) 
988-331 ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร ์           3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
 
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
977-290 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2          1 ถึง 3(X-Y-Z) 
ยกเลิกรายวิชานี ้
ยกเลิกรายวิชานี้  
ยกเลิกรายวิชานี้  
977-342 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง               3(2-2-5)  
977-373 การพัฒนาซอฟต์แวรเ์ชิงคอมโพเนนต์          3(2-2-5) 
977-390 อบรมเชิงปฏิบัติการ 3          1 ถึง 3(X-Y-Z) 
ยกเลิกรายวิชานี้  
977-462 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องตน้                 3(2-2-5) 
977-471 วิศวกรรมความมั่นคงส าหรับสถาปตัยกรรมบริการ 
                                                   3(2-2-5) 
977-472 วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล3(2-2-5) 
977-490 อบรมเชิงปฏิบัติการ 4         1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1  
                                                           1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2  
                                                            1 ถึง 3(X-Y-Z) 
977-497 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3  
                                                            1 ถึง 3(X-Y-Z) 
ยกเลิกรายวิชานี้  
รายวิชาเพ่ิมใหม่ 
977-351 ระบบฐานข้อมลูขั้นสูง                3(2-2-5) 
977-473 การโมเดลและพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นสูง         3(2-2-5) 
977-474 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือก                 3(2-2-5) 
977-475 วิธีปฏิบัติที่ดีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์            3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                  6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี              6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค.- 3 รายละเอียดรายวิชาที่ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา  รหัสวิชา  ชื่อ
วิชา ค าอธิบายรายวิชาจ านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

ล าดับ หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557 ค าอธิบาย/เหตุผล 
1. 976-220 คณิตศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ     

4(4-0-8) 
Mathematics for InformationTechnology 

ตรรกศาสตร์  เซตและพีชคณิตของเซต 
ระเบียบวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและ
ความสัมพันธ์ ความน่าจะเป็น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎี
กราฟ ระบบจ านวน เมตริกซ์ เวกเตอร์ ไฟไนท์ออ
โตเมตา 

976-220  คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
Computer Mathematics 

ตรรกศาสตร์ เซตและพีชคณิตของเซต ระเบียบวิธี
พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและความ สัมพันธ์ 
ความน่าจะเป็น พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟ ระบบ
จ านวน เมตริกซ์ เวกเตอร์ ไฟไนท์ออโตเมตา 

ปรับหน่วยกิต และ 
ช่ือวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

2. 976-241 การโปรแกรมเว็บ               3(2-2-5) 
Web Programming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  หลักการของตัวบริการเว็บและเว็บบราวเซอร์
เทคนิคในการสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บภาษาใน
การท าสคริปต์และการเขียนโปรแกรมส าหรับงาน
ประยุกต์เว็บการต่อเช่ือมกับระบฐานข้อมูล การ
จัดการทรัพยากรในสภาพแวดล้อมแบบกระจาย
ส าหรับงานประยุกต์เว็บ การเปรียบเทียบระหว่าง
งานประยุกต์เว็บแบบอิงตัวให้บริการและแบบอิง
ผู้รับบริการ  

976-241 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต        3(2-2-5) 
Internet Programming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
เว็บ หลักการของสถาปัตยกรรมไคล์เอ็นท์-เซิร์ฟเวอร์ 
โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต ภาษาสคริปต์และภาษาการ
โปรแกรมส าหรับงานประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต การใช้
งานโปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เน็ต การใช้งานฝั่ง
เครื่องบริการ การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เน็ตที่ใช้กรอบการท างาน 
ความรู้เบื้องต้นการใช้ประโยชน์การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 

ปรับช่ือวิชา และ
เนื้อหาวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในปัจุ
บัน 
 

3. 976-494  ข้อกฎหมายและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ                     3(2-2-5) 
Legal and Ethical Considerations in 
Information Technology 

976-394  ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ                                      3(3-0-6) 
Legal and Ethical Considerations in 
Information Technology 

ปรับรหสัวิชาและ
หน่วยกิต เพ่ือ
ความสอดคล้องใน
การจัดการเรยีน
การสอน 

4. 977-120  คณิตศาสตร์ 1               3(3-0-6) 
Mathematics 1 

ความสั มพั นธ์  ฟั งก์ ชั น  และกร าฟของ
ความสัมพันธ์ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และ
การประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว 

977-120 คณิตศาสตร์                  3(3-0-6) 
Mathematics 

ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟของความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันพหุนาม ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ และการ
ประยุกต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาค่าเหมาะสม
ที่สุด อนุพันธ์ย่อย 

ปรับช่ือวิชา และ
รายละเอียดวิชา  
เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

5. 977-131 หลักการสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     
                                                 3(2-2-5) 
Principles of Computer Architecture 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การ
แทนข้อมูลแบบต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ผลกระทบที่มีต่อการออกแบบและขีด 

977-231 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัิการ                                3(2-2-5) 
Computer Architecture and Operating 
Systme  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบชุดค าสั่ง หน่วยประมวลผลกลาง ระบบไอ 

ปรับช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อความ
เหมาะสมและ
ครอบคลมุเนื้อหา
บางส่วนของ
รายวิชา 976-330
 แนวคิดและ 
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ล าดับ หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557 ค าอธิบาย/เหตุผล 
 ความสามารถของระบบ   การประเมินราคาต่อขีด

ความสามารถ การออกแบบชุดค าสั่ง หน่วย
ประมวลผลกลาง ระบบไอโอ ล าดบัขั้นของ
หน่วยความจ า การท างานแบบสายท่อ การ
ประมวลผลแบบขนานและแบบเวกเตอร์ 
สถาปัตยกรรมแบบรสิก์ ตัวประมวลผลแบบ
ซุปเปอร์สเกลาร์ การท างานของสว่นควบคุม การ
ควบคุมโดยใช้ไมโครโปรแกรม 

โอ การประมวลผลแบบขนานและแบบเวกเตอร์ 
สถาปัตยกรรมแบบรสิก์ ตัวประมวลผลแบบซุปเปอร์
สเกลาร์ การท างานของส่วนควบคมุ ระบบ
ประมวลผลแบบเก็บรวบรวมและแบบใช้เวลาร่วม 
ระบบควบคมุการปฏิบัติการแบบทันที การจัดการโพ
รเซส การจัดการความจ าหลัก การจัดการระบบ
ข้อมูลน าเข้าและแสดงผลลัพธ์ โครงสร้างการ
ขัดจังหวะ การจัดสรรทรัพยากรในระบบมลัติ
โปรแกรม 

เทคโนโลยีของ
ระบบปฏิบตัิการ ท่ี
ยกเลิกไป 

6. 977-242 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง  
3(2-2-5) 

Advanced Object-Oriented Programming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-240  

เทคนิคการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง การ
เขียนโปรแกรมส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟิก 
(GUI) การโปรแกรมแสดงผลภาพกราฟิก 2 มิติและ 
3 มิติ การติดต่อกับฐานข้อมูล การควบคุมทราน
เซ็กชั่น แบบฟอร์มและการออกรายงาน การติดต่อ
ผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอลแบบต่างๆ 
การเรียกใช้งานเมธอดข้ามเครื่อง 

977-342 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง  
3(2-2-5) 
Advanced Object-Oriented Programming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-240  

แนวคิดในการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง การ
สร้างคลาสจากหลายเมธอด การจัดการความ
ผิดพลาด  การ โอ เวอร์ โหลด เมธอดและการ
ด าเนินการ การโอเวอร์โหลดแบบสแตติกและการ
สืบทอดจากหลายคลาส ประเภทการเข้าถึงเมธอด 
แพ็คเกจ มัลติเมธอด อินเนอร์คลาสและคลาสไม่มี
ช่ือ คลาสนามธรรมและอินเตอร์เฟส การท าคลาส
ย่อย การใช้ UML ในการออกแบบคลาส และ API 

ปรับรหสัวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อความ
เหมาะสม และ
ทันสมัย 

7. 977-370 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
Software Architecture  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140  
   รูปแบบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
การออกแบบโดยใช้มุมมองโครงสร้างและมุมมอง
เชิงพฤติกรรม จุดแข็งและจุดด้อยของแต่ละ
รูปแบบ การจั ดท า เอกสารสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์  การน าแบบแผนสถาปัตยกรรมและ
แบบแผนการออกแบบมาใช้ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในระดับรายละเอียด 
กรณีศึกษา  

977-270 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
Software Architecture  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 
   รูปแบบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบโดยใช้มุมมองโครงสร้างและมุมมองเชิง
พฤติกรรม จุดแข็งและจุดด้อยของแต่ละรูปแบบ 
การจัดท าเอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  การน า
แบบแผนสถาปัตยกรรมและแบบแผนการออกแบบ
มาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ใน
ระดับรายละเอียด เค้าโครงของสถาปัตยกรรม 
กรณีศึกษา 

ปรับรหสัวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อความ
เหมาะสม และ
ทันสมัย 

8. 977-371 การก าหนดและการจัดการความ
ต้องการทางซอฟต์แวร ์                3(2-2-5) 
Software Requirement Specification and 
Management  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140  
   การจัดการและขั้นตอนในการก าหนดความ
ต้องการทางซอฟต์แวร์ การเก็บข้อมูลความ
ต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การเจรจา
เพื่อประนีประนอมความต้องการ การก าหนด
ความต้องการในรายละเอียด การตรวจสอบความ
ต้องการ การติดตามความต้องการ และการ
จัดการความต้องการและการเปลี่ยนแปลงความ 

977-271 วิศวกรรมความต้องการและการโมเดล
ซอฟต์แวร ์                                   3(3-0-6) 
Requirement Engineering and Software 
Modeling  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 
   การจัดการและขั้นตอนในการก าหนดความ
ต้องการทางซอฟต์แวร์ การเก็บข้อมูลความต้องการ 
การวิ เคราะห์ความต้องการ การ เจรจาเพื่ อ
ประนีประนอมความต้องการ การก าหนดความ
ต้องการในรายละเอียด การตรวจสอบความต้องการ 
การติดตามความต้องการ และการจัดการความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงความต้องการ เทคนิค 

เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
รหัสวิชา หน่วยกิต
และรวมเนื้อหา
รายวิชา 977-241 
การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบ
เจกต์ เพื่อความ
เหมาะสมในการ
จัดการเรียการสอน 
และความทันสมัย
ของเนื้อหาวิชา 
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 ต้องการ เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการ

ก าหนดความต้องการและตรวจสอบความต้องการ
ว่าตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ รวมถึงการจัดท า
ร่างขอบเขตงานและข้อเสนอโครงการซอฟต์แวร์
ส าหรับภาครัฐและเอกชน  

และเครื่องมือต่างๆ ที่ ใ ช้ ในการก าหนดความ
ต้องการและตรวจสอบความต้องการว่าตรงตามที่
ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ กระบวนการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ การโมเดลโดยใช้ภาษา 
UML การก าหนดกรณีใช้งาน การออกแบบอ็อบ
เจกต์และพฤติกรรมของอ็อบเจกต์จากกรณีใช้งาน 
การใช้แบบแผนการออกแบบ พื้นฐานในการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การเตรียมข้อมูลจากการ
วิ เคราะห์และออกแบบให้พร้อมส าหรับน าไป
จัดสร้าง การเตรียมข้อมูลจากการวิเคราะห์และ
ออกแบบจากความต้องการให้พร้อมส าหรับน าไป
จัดสร้าง การจัดท าเอกสารประกอบโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การศึกษากรณีตัวอย่าง  

 

9. 977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์3(2-2-5) 
Software Project Management  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140  
   การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์ การประมาณ
ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ การประมาณราคาซอฟต์แวร์ 
การก าหนดตารางเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การจัดการความเสี่ยง การก าหนดความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยง 
การแก้ปัญหาความเสี่ยง การเฝ้าระวังความเสี่ยง 
การติดตามและควบคุมโครงงานซอฟต์แวร์ มาตร
วัดผลของซอฟต์แวร์  ขั้นตอนวิธี ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และ
การประเมินค่าข้อมูล  

977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
Software Project Management  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 
   การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์ การประมาณ
ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ การประมาณราคาซอฟต์แวร์ 
การก าหนดตารางเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
จัดการความเสี่ยง การก าหนดความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยง การ
แก้ปัญหาความเสี่ยง การเฝ้าระวังความเสี่ยง การ
ติดตามและควบคุมโครงงานซอฟต์แวร์ มาตรวัดผล
ของซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การแปลความหมายข้อมูล และการประเมินค่า
ข้อมูล การบริหารการสื่อสารภายในโครงการ
ซอฟต์แวร์  การบริหารจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ซอฟต์แวร์ การปิดโครงการซอฟต์แวร์ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อความ
เหมาะสม และ
ทันสมัย 

10. 977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์
                                 3(2-2-5) 
Software Process Improvement  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-375  
   คุณภาพและปัจจัยคุณภาพ การวัดคุณภาพ 
การประกันคุณภาพ แบบจ าลองและมาตรฐาน
วงจรชีวิตซอฟต์แวร์ การปรับปรุงคุณภาพและ
กระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการเชิงโมเดล 
Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) กระบวนการการปรับปรุง เครื่องมือ
คุณภาพ การทวนสอบและทดสอบ การวิเคราะห์
เชิงเหตุผล และป้องกันข้อบกพร่อง การบริหาร
การจัดเก็บผลผลิต แบบจ าลองการวัดคุณภาพ
ซอฟต์แวร์  

977-376 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์
                                  3(3-0-6) 
Software Process Improvement  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-375 
   คุณภาพและปัจจัยคุณภาพ การวัดคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ แบบจ าลองและมาตรฐานวงจรชีวติ
ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ 
การปรับปรุงกระบวนการเชิงโมเดล Capability 
Maturity Model Integration (CMMI) 
กระบวนการการปรับปรุง เครื่องมือคุณภาพ การ
ทวนสอบและทดสอบ การวิเคราะห์เชิงเหตุผล และ
ป้องกันข้อบกพร่อง การบริหารการจัดเก็บผลผลิต 
แบบจ าลองการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ตัวอย่าง
มาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ 

ปรับหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อความ
เหมาะสม ในการ
จัดการเรียนการ
สอนและความ
ทันสมัยข้อ
เนื้อหาวิชา 
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11. 977-377 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ3(2-2-5) 

Service-Oriented Architecture  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-440  
แนวคิดและหลักการของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
ความหมายของเซอร์วิส การค้นพบเซอร์วิส การ
จั ดการ กระบวนการทางธุ ร กิ จ  กา รสร้ า ง
แบบจ าลองธุรกิจ การสร้างแบบจ าลองเซอร์วิส 
การแปลงจากเป้าหมายทางธุรกิจที่จ าลองเป็น
แบบจ าลองธุรกิจไปสู่การออกแบบเซอร์วิส  
หลักการการออกแบบและการแตกเซอร์วิส การ
ติดต่อประสานงานระหว่าง เซอร์ วิส  ความ
น่า เ ช่ือถือและคุณภาพของเซอร์ วิส  ความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว  

977-277 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 3(2-2-5) 
Service-Oriented Architecture 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-241   
   แนวคิดและหลักการของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
ความหมายของเซอร์วิส การค้นพบเซอร์วิส การ
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแบบจ าลอง
ธุรกิจ การสร้างแบบจ าลองเซอร์วิส การแปลงจาก
เป้าหมายทางธุรกิจที่จ าลองเป็นแบบจ าลองธุรกิจ
ไปสู่การออกแบบเซอร์วิส  หลักการการออกแบบ
และการแตกเซอร์วิส การติดต่อประสานงาน
ระหว่างเซอร์วิส ความน่าเช่ือถือและคุณภาพของ
เซอร์วิส ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว  หลักการ
พื้นฐานของ XML  การพัฒนาระบบเซอร์วิส การ
ประมวลผลเอกสาร XML การแปลงและจัดรูปแบบ
เอกสารโดยใช้ภาษาต่างๆ  เช่น XSL, XSLT การ
รับส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บ
เซอร์วิสโดยใช้เครื่องมือแบบต่างๆ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพื่อความ
สอดคล้องในการ
จัดการเรียนการ
สอน และรวม
เนื้อหารายวิชา 
977-341 การ
พัฒนาโปรแกรม
ประยุกตเ์อ็กซ์เอ็ม
แอล เพื่อความ
เหมาะสม และ
ทันสมัย 

12. 977-491 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
                                 3(0-9-0) 
Project II  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-391  
   เป็นโครงงานต่อเนื่องจากวิชา 977-391 หรือ
พัฒนาโครงงานช้ินใหม่ที่มีขนาดของโครงงานใหญ่
ขึ้น โดยมีการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบและจัดท า
เอกสารตามขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
  

977 -491 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
                                   3(0-9-0) 
Project in Software Engineering  
รายวิชาบั งคับ เ รียนก่อน :  นั กศึกษาจะต้ อง
ลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า  110         
ห น่ ว ย กิ ต  ห รื อ ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   การพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่
แสดงถึงการประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้เรียนไป 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อความ
เหมาะสม และ
ทันสมัย 

13. 977-493  สัมมนา                          1(0-2-1) 
Seminar 

977-393  สัมมนา                          1(0-2-1) 
Seminar 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพื่อความ
สอดคล้องในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
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วิชาเปิดใหม่ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
976-101 ระบบสารสนเทศธุรกิจ 

Business Information System 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหน้าที่ในองค์กร
ธุรกิจ ระบบสารสนเทศด้านการตลาด บัญชีและการเงิน การผลิต บุคลากร การ
ค้นคว้าและพัฒนา ข้อมูลภายนอกและคู่แข่ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจในองค์กร
ธุรกิจประเภทต่างๆ เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ผลกระทบด้านกฎหมายและจริยธรรมของระบบสารสนเทศ 

3(2-2-5) เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร และให้
ผู้เรยีนหลักสูตรนี้มี
ความรู้พื้นฐานในเชิง
การประยุกต์ความรู้
ด้านระบบ
สารสนเทศธุรกิจ 

976-130 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
Computer and Internet Technology 
วิวัฒนาการและยุคของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ระบบ
เลขจ านวนการด าเนินการและรหสั การเก็บข้อมลูและประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กร และหน้าที่ของบุคคลใน
ระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยกีารสื่อสาร และเครือข่าย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
อินทราเน็ตและเอกซ์ทราเน็ต เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
เว็บ อุปกรณ์และมาตรฐานท่ีใช้งานในเครือข่าย  การเช่ือมต่อเครือข่าย ความ
มั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรม 

3(2-2-5) เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

976-140 ซอฟต์แวร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Software and Computer Programming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคค าสั่ง ตัวแปร 
ค่าคงที่ เครื่องหมายกระท าการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ 
โครงสร้างค าสั่งแบบล าดับ แบบเลือกท า และแบบวนซ้ า การสร้างโปรแกรมย่อย 
การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยเน้นการ
เขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง 

3(2-2-5) เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

976-250 ระบบฐานข้อมูล 
 Database Systems 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
แนวคิดพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล 
แบบจ าลองฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ภาษาเอสคิวแอล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้ แผนภาพอี-อาร์ กระบวนการนอร์มัลไลเซ
ชัน การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย 
ODBC และ JDBC  กระบวนการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง การควบคุม
ภาวะพร้อมกันและการกู้คืนฐานข้อมูล 

3(2-2-5) เพื่อลดความซ้ าซ้อน
ของรายวิชาและ
เนื้อหารายวิชาที่
เรียนระหว่าง
หลักสตูร 

977-121 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ตัวก าหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น 
ปริภูมิผลคูณภายใน  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง 

3(3-0-6) เพื่อเพิ่มเนื้อหาองค์
ความรู้ตาม มคอ. 1 
ที่ขาดไปบางส่วน 

977-141 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) เปิดเพื่อทดแทน
รายวิชาเดมิของ 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 และ 977-140 หรือตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อ็อบเจกต์และหลักการเชิงอ็อบเจกต์ องค์ประกอบพื้นฐานและคุณสมบัติของอ็อบ
เจกต์ ข้อมูลนามธรรม การเปลี่ยนชนิดข้อมูล การซ่อนสารสนเทศ คลาสและ
ตัวอย่าง ข้อความ กรรมวิธี โพลีมอร์ฟิซึม การถ่ายทอดคุณสมบัติ การเขียน
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ อินพุต/เอาพุต การเขียนโปรแกรมส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้แบบ
กราฟิก (GUI) การติดต่อกับฐานข้อมูล การควบคุมทรานแซคชันการติดต่อผ่าน
ระบบเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอลแบบต่างๆ การเรียกใช้งานเมธอดข้ามเครื่อง การ
ท างานพ้องกัน 

 หลักสตูรธุรกจิ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2553 ที่ปิดรายวิชา
นีไ้ปในการปรับปรุง
หลักสตูรปี 2557 

977-320 ระเบียบวิธีทางสถิติ 
Statistical Methods 
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ ความหมายของข้อมูล ความจ าเป็น
ของการใช้ข้อมูล ประเภทของข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล ระเบียบวิธีเก็บ
รวบรวมของข้อมูล หลักเบื้องต้นของการส ารวจสิ่งตัวอย่างและการทดลอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจก
แจงตัวแปรสุ่มเต็มหน่วย การแจกแจงของการซักตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดี่ยว 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ 

3(3-0-6) เปิดเพื่อทดแทน
รายวิชาเดมิของ
หลักสตูรธุรกจิ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2553 ที่ปิดรายวิชา
นีไ้ปในการปรับปรุง
หลักสตูรปี 2557 

977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Device Application Development 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-231 และ 976-241 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พื้นฐานส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเน้นการ
พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมของ
ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาโปรแกรม ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เสียง การติดต่อฐานข้อมูล การระบุต าแหน่ง 
เซ็นเซอร์ รูปภาพ พัฒนาโปรแกรมที่สามารถน าขึ้น Android Market place, 
App store หรืออ่ืนๆ  

3(2-2-5) เปิดเพื่อทดแทน
รายวิชาเดมิของ
หลักสตูรธุรกจิ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2553 ที่ปิดรายวิชา
นีไ้ปในการปรับปรุง
หลักสตูรปี 2557 

977-351 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advanced Database Systems  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-250 
องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์การติดตั้งและปรับระบบ
จัดการฐานข้อมูล การจัดการระบบฐานข้อมูลแบบผู้ใช้หลายคน ความเป็น
เอกภาพและความมั่นคงของฐานข้อมูล การคืนสภาพของฐานข้อมูลเมื่อเกิดความ
เสียหาย การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านเว็บ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล 

3(2-2-5) เปิดเพื่อทดแทน
รายวิชาเดมิของ
หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2553 ที่ปิดรายวิชา
นีไ้ปในการปรับปรุง
หลักสตูรปี 2557 

977-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
Human Computer Interaction 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-130 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ การ
ประเมินส่วนติดต่อผู้ใช้ วิศวกรรมการน าไปใช้ การวิเคราะห์ การออกแบบโดยยึด 

3(2-2-5) เปิดเพื่อทดแทน
รายวิชาเดมิของ
หลักสตูรธุรกจิ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2553 ที่ปิดรายวิชา
นี้ไปในการปรับปรุง 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
 ผู้ใช้เป็นหลัก โมเดลเชิงหลักการ เหตุและผลในการออกแบบซอฟต์แวร์ การ

ออกแบบหน้าต่าง เมนูและค าสั่ง อินพุต เอาท์พุต เสียง และรายงาน การปรับ
ระบบให้เข้ากับความต้องการแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ สถาปัตยกรรมของส่วน
ติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษาและโครงงาน 

 หลักสตูรปี 2557 

977-473 การโมเดลและพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นสูง 
Advanced Software Modeling 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-342 

กาเขียนโปรแกรมโดยอาศัยเทคนิค Reflection การพัฒนาซอฟต์แวร์ในแนวทาง
แบบ Aspect การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยอาศัยแบบจ าลอง ภาษาโปรแกรมของ
แบบจ าลองเทคนิคในการท า meta-modling วิธีการแปลงภาษาโปรแกรมโดยใช้
แบบจ าลองเทคนิคการวิเคราะห์ในแบบจ าลอง 

3(2-2-5) เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

977-474 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือก 
Alternative Software Development 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-141 
แนวคิดและหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบปรับตัว ลักษณะพื้นฐานของ
วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบปรับตัว การพัฒนาวิธีการท างานร่วมกัน 
หลักการวิธีอไจล์ วิธีปฏิบัติทางวิศวกรรมในการพัฒนาแบบอไจล์ เช่น สกรัม คาน
บัง ลีน การพัฒนาโดยใช้การทดสอบเป็นหลัก การพัฒนาโดยใช้ฟีเจอร์เป็นหลัก 
การทดสอบระบบแบบอัตโนมตัิ การโปรแกรมแบบ XP การปรับปรุง่คุณภาพรหสั
โปรแกรม การระบุความต้องการการท างานโดยการยกตัวอย่าง การบูรณาการ
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลติภณัฑ์แบบลีน และอื่นๆ 

3(2-2-5) เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

977-475 วิธีปฏิบัติที่ดีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Best Practice in Software Engineering 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 977-141 
นิยามและความหมายของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
แนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดส าหรับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบ แนว
ทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการวางแผนงาน แนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการ
โปรแกรม แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมและ
ควบคุม แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  แนว
ทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับความมั่นคง แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ
มาตรฐานนานาชาติ แนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดส าหรับระบบล้าสมัย แนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับหน่วยวัดทางด้านซอฟต์แวร์ 

3(2-2-5) เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
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วิชาท่ีปิด 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
976-110 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 

Introduction to Business 
3(3-0-6) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-200 หลักการธรุกิจอิเล็กทรอนิกส ์
Principles of Electronic Business 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-210 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-211 หลักการบญัชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Principles of Accounting and Accounting 
Information Systems 

3(3-0-6) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-231 หลักการการสื่อสารข้อมลูและเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์
Principles of Data Communications and 
Computer Networks 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-240 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์
Object-Oriented Programming         

3(2-2-5) เปิดวิชา 977-141 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
ทดแทนรายวิชาเดมิของหลักสตูรธรุกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 2553 ที่ปิดรายวิชานีไ้ปในการ
ปรับปรุงหลักสูตรปี 2557 

976-303 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกจิท่องเที่ยว  
Information Technology for Tourism Business 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-311 พฤติกรรมองค์กร 
Organization Behavior 

3(3-0-6) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-312 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการประยุกต ์
Accounting Information Systems and 
Applications 

3(3-0-6) เนื้อหารายวชิาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-313 การลงทุน  
Investment                             

3(3-0-6) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-330 แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการ 
Operating Systems Concept and Technology 

3(2-2-5) รวมเนื้อหาวิชาบางส่วนกับวิชา 977-231 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรแ์ละระบบปฏิบัติการ 

976-331 การบริหารระบบเซริ์ฟเวอร ์
Server Systems Administration 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-332 การบริหารและการจดัการเครือข่าย       
Network Administration and Management 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-333 การออกแบบและการจัดการเว็บ  
Web Design and Management           

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-350 ปฏิบัติการการบรหิารระบบฐานขอ้มูล     
Database Systems Administration Laboratory 

1(0-3-0) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-351 ระบบฐานข้อมลูขั้นสูง 
Advanced Database Systems 

3(2-2-5) เปิดวิชา 977-351 ระบบฐานข้อมลูขั้นสูงทดแทน
รายวิชาเดมิของหลักสตูรธุรกจิอิเลก็ทรอนิกส์ 
2553 ที่ปิดรายวิชานี้ไปในการปรบัปรุงหลักสตูรปี 
2557 

976-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร ์   
Human Computer Interaction 

3(2-2-5)   เปิดวิชา 977-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และ
คอมพิวเตอร ์ทดแทนรายวิชาเดิมของหลักสูตร
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2553 ที่ปิดรายวิชานี้ไปใน 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
   การปรับปรุงหลักสูตรปี 2557 

976-411 การเป็นผูป้ระกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-430 การจัดการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร ์
Computer Systems Security Management 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-431 เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย       
Wireless Communication Technology     

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

976-440 การพัฒนาเว็บเซอร์วิส   
Web Services Development           
 

3(2-2-5) รวมเนื้อหาวิชาบางส่วนกับวิชา 977-277
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ ที่ปรับรหัสวิชาและ
รายละเอียดวิชาใหม่แทน 

976-452 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information Systems 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

977-121 คณิตศาสตร์ 2 
Matermatics 2 

3(3-0-6) รวมเนื้อหาวิชาบางส่วนกับวิชา 977-120 
คณิตศาสตร์ 1 

977-130 คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรม 
Computer and Programming Concept 

3(2-2-5) เปิดวิชา 976-140 ซอฟต์แวร์และการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แทน 

977-241 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต ์
Object-Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) รวมเนื้อหาวิชาบางส่วนกับวิชา 977-271 
วิศวกรรมความต้องการและการโมเดลซอฟต์แวร์ 
ที่ปรับชื่อวิชาและรายละเอียดวิชาใหม่แทน 

977-250 ระบบฐานข้อมลูส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์     
Advanced Database System         

3(2-2-5) เปิดวิชา 976-250 ระบบฐานข้อมลู แทน 

977-291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
Career Training 

320 
ช่ัวโมง 

มีนโยบายให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษาท้ังหมด 

977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเ์อ็กซ์เอ็มแอล  
XML Application Development 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

977-350 การค้นคืนสารสนเทศ  
Information Retrieval 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

977-355 คลังข้อมูลและการประยุกต์             
Data Warehouse and Application      

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

977-361 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการประยุกต์    
Computer Graphics and Applications 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

977-362 การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น    
Introduction to Game Design and 
Development 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

977-391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
Project in Software Engineering I 

2(0-9-0) มีนโยบายให้นักศึกษาท าโครงงานทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์แบบเข้มข้นก่อนการไปสหกิจศึกษา 

977-393 การฝึกงาน 
Practical Training 

320 
ช่ัวโมง 

มีนโยบายให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษาท้ังหมด 

977-433 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย 
Parallel and Distributed Computing Systems 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

977-440 การโปรแกรมเกม  
Game Programming 

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

977-442 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน       
Computer Animation Programming  

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
977-450 เหมืองข้อมูล            

Data Mining                    
3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 

988-331 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์     
Geographic Information Systems        

3(2-2-5) เนื้อหารายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขา 
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ภาคผนวก ง. 
เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด 

 
 

ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 
1 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ CE: พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

CE: เทคโนโลยีการสร้างโปรแกรม 
CE: เครื่องมือสร้างโปรแกรม 
CE: วิธีการสร้างโปรแกรมอย่างมีรูปแบบ 

976-130 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
976-140 ซอฟต์แวร์และการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
977-231 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 

2 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และ
วิศวกรรม 

MEF: พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
MEF: พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับ
ซอฟต์แวร์ 
MEF: พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ซอฟต์แวร์ 
 

976-220 ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
976-120 คณิตศาสตร์ 
977-212 หลักการ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
988-210 พีชคณิตเชิงเส้น 

3 วิชาชีพภาคปฏิบัต ิ PP: กระบวนการกลุ่มและจิตวิทยา 
PP: ทักษะการสื่อสารส าหรับวิศวกร
ซอฟต์แวร์ 
PP: การท างานอย่างมืออาชีพ 

977-491 โครงงานทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
977-492 สหกิจศึกษา 

4 การวิเคราะห์และการสร้าง
แบบจ าลองซอฟต์แวร์ 

SMA: พ้ืนฐานการสร้างแบบจ าลอง 
SMA: ชนิดของแบบจ าลอง 
SMA: การได้มาซึ่งความต้องการของระบบ 
SMA: เอกสารและข้อก าหนดความต้องการ 
SMA: รากฐานการวิเคราะห์ 
SMA: รากฐานความต้องการ 
SMA: การตรวจสอบความต้องการ 

977-271 วิศวกรรมความ
ต้องการและการโมเดล
ซอฟต์แวร์ 
977-472 วิธีในวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล 

5 การออกแบบซอฟต์แวร์ SD: หลักการออกแบบ 
SD: กลวิธีการออกแบบ 
SD: การออกแบบเชิงสถาปัตย์ 
SD: การออกแบบการติดต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ 
SD: การออกแบบเชิงรายละเอียด 
SD: เครื่องมือช่วยออกแบบและการ
ประเมิน 

977-270 สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ 
977-360 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ 
977-473 การโมเดลและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ชั้นสูง 
 

6 การทวนสอบและทดสอบ
ซอฟต์แวร์ 

SVV: ศัพท์บัญญัติและพ้ืนฐานการทวนสอบ
และทดสอบ 
SVV: รีวิว 

977-374การทวนสอบและ
ทดสอบซอฟต์แวร์ 
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ล าดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 
SVV: การทดสอบ 
SVV: การทดสอบและประเมินการติดต่อ
ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ 
SVV: การวิเคราะห์ปัญหาและการท า
รายงาน 

7 วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ SE: กระบวนการที่ท าให้ซอฟต์แวร์มี
วิวัฒนาการ 
SE: กิจกรรมที่ท าให้ซอฟต์แวร์มีวิวัฒนาการ 

977-372 การพัฒนาและ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

8 กระบวนการซอฟต์แวร์ SP: หลักการกระบวนการ 
SP: การกระท ากระบวนการ 

977-376 การปรับปรุง
กระบวนการซอฟต์แวร์ 
977-474 การพัฒนาซอฟต์แวร์
ทางเลือก 

9 คุณภาพซอฟต์แวร์ SQ: หลักการและวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
คุณภาพซอฟต์แวร์ 
SQ: มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพซอฟต์แวร์ 
SQ: กระบวนการเกี่ยวกับคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ 
SQ: การประกันกระบวนการ 
 SQ: การประกันผลผลิต 

977-376 การปรับปรุง
กระบวนการซอฟต์แวร์ 
977-374 การทวนสอบและ
ทดสอบซอฟต์แวร์ 
 

10 การจัดการซอฟต์แวร์ SM: หลักการการจัดการ 
SM: การวางแผนโครงการ 
SM: โครงสร้างบุคคลในโครงการ 
SM: การควบคุมโครงการ 
SM: การบริหารการจัดเก็บผลผลิต 

977-375   การจัดการ 
โครงการซอฟต์แวร์ 
977-474 การพัฒนาซอฟต์แวร์
ทางเลือก 

 



 
 

 
ภาคผนวก จ. 

ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน Active Learning 
 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

977-140 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทึม  
3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-141 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  
3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-212 หลักการเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
3(3-0-6) 

30 65     ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

35 100 

977-231 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-270 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

108 



 
 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

977-271 วิศวกรรมความต้องการและการ
โมเดลซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

30 65     ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

35 100 

977-277 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ  
3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที่ 3(2-2-5) 

30 50   20 10 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

20 100 

977-342  การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง 
3(2-2-5) 

30 50   20 10 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

20 100 

977-351 ระบบฐานข้อมลูขั้นสูง 3(2-2-5) 30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-360 ปฏิสมัพันธ์ของมนุษย์และ
คอมพิวเตอร ์3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-372 การพฒันาและบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

109 



 
 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

977-373 การพัฒนาซอฟต์แวรเ์ชิง
คอมโพเนนต์ 3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-374 การทวนสอบและทดสอบ
ซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-375 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 
3(2-2-5) 

30 50   20 10 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

20 100 

977-376 การปรับปรุงกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

30 65     ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

35 100 

977-462 ปัญญาประดิษฐเ์บื้องตน้ 3(2-2-5) 30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-471 วิศวกรรมความมั่นคงส าหรับ
สถาปัตยกรรมบริการ  3(2-2-5) 

30 50   20 20 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-472 วิธีในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
แบบฟอร์มอล 3(2-2-5) 

30 50   30 10 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 

ร้อยละของการสอน
แบบบรรยายของ
จ านวนชั่วโมงตาม

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

รวมร้อยละ 
100 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้นๆ 
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ
โครงงาน 

แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

แบบเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 

แบบอ่ืนๆ 

ระบุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ 
ร้อยละ 

ระบุ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

977-473 การโมเดลและพัฒนาซอฟต์แวร์
ขั้นสูง 3(2-2-5) 

30 50   30 10 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-474 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางเลือก 
3(2-2-5) 

30 50   40 0 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

977-475 วิธีปฏิบัติที่ดีในวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

30 50   30 10 ศึกษาค้นคว้าบน 
Internet 

10 100 

 
หมายเหตุ      รายวิชาต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และ 

                  หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ช. 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

 


